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Há inúmeros fatores que determinam o planejamento da urbe, fatores que variam desde os 
históricos e sociais até os valores cultivados pelos indivíduos e grupos de interesse. Na cidade 
em si, interessam-nos esses vestígios de outros tempos e outros lugares que ficam sobrepostos, 
amalgamados e esquecidos sob as mais diversas ações do tempo, sejam elas climáticas e/ou 
antrópicas. Interessa-nos aquilo que ainda não é protegido legalmente como patrimônio 
justamente por não ser evidente e por estar na “contramão” dos interesses capitalistas que 
ordenam a expansão dos empreendimentos imobiliários da cidade. Por isso, parte-se da 
pergunta: é possível conciliar/viabilizar crescimento urbano com a preservação do patrimônio 
histórico e arqueológico? E, conforme surgirem as questões, responder à pergunta: como a 
cidade de São José dos Campos lida com seu passado, mais especificamente com os elementos 
que emergem do subsolo quando o processo de urbanização faz vir à tona os vestígios 
arqueológicos? O estudo elenca o município de São José dos Campos/SP, pois é uma cidade 
com crescimento urbano forte e acentuado e que apresenta em sua história diversas fases 
marcadas, notadamente, com fortes rupturas, derivadas do seu acelerado crescimento urbano. 
Mesmo assim, alguns legados do passado sobreviveram à dinâmica da aceleração econômica. 
No Brasil há uma extensa legislação para a proteção do patrimônio cultural. São José dos 
Campos, assim como muitas outras cidades com rápido desenvolvimento, teve inúmeros 
empreendimentos liberados nas últimas décadas, período em que não havia uma 
regulamentação e exigência legal tal como a Portaria IPHAN 230/02 que estabelece as diretrizes 
para liberação de tais empreendimentos. Essa questão não seria um agravante se não se tratasse 
de uma área com alto potencial arqueológico. Propõe-se investigar as relações de conflito entre 
o processo de expansão urbana e a preservação do patrimônio cultural, tendo como base os 
instrumentos legais que amparam as políticas de planejamento urbano (Lei de Zoneamento, 
Estatuto da Cidade e da Metrópole, Plano Diretor). A pesquisa desenvolve-se com base na 
análise documental, fundamentada nos diagnósticos e prospecções arqueológicas dos 
empreendimentos do município. Discute-se, portanto, como a cidade trata o seu passado, 
buscando entender de que forma se dá o processo de uso e ocupação do espaço, tendo como 
pano de fundo a especulação imobiliária. 

Palavras-Chave: Planejamento Urbano. Patrimônio. Políticas Públicas. Arqueologia 
Preventiva. Sítio arqueológico. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

DALLAGO, H. P. Urban Planning and the Right to Memory: urban growth and 
preservation of historical and archaeological heritage in São José dos Campos/SP. 2016. 
92 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e 
Regional, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José 
dos Campos, 2016. 

There are numerous factors that determine the planning of the metropolis, factors ranging from historical 
and social to the values cultivated by individuals and interest groups. In the city itself, are interested in 
these traces of other times and other places that are overlapping, amalgamated and forgotten under 
different time actions, whether climatic and/or anthropogenic. We are interested in what is not yet legally 
protected as heritage just for not being clear and being in the “opposite” of capitalist interests ordering 
the expansion of real estate projects in the city. So part is the question: is it possible to reconcile/enable 
urban growth with the preservation of historical and archaeological heritage? And as the questions arise, 
answer the question: how the city of São José dos Campos deals with his past, specifically with the 
elements that emerge from the underground when the urbanization process brings to light the 
archaeological remains? The study lists the city of São José dos Campos/SP, it is a city with strong and 
sharp urban growth and presents his story several stages marked, especially with strong breaks, derived 
from its rapid urban growth. Still, some legacies of the past survived the dynamics of economic 
acceleration. In Brazil there is an extensive legislation for the protection of cultural heritage. São José 
dos Campos, as well as many other cities with rapid development, has released numerous developments 
in recent decades, during which time there was no regulatory and legal requirements such as IPHAN 
Ordinance 230/02 laying down guidelines for release of such ventures. This issue would not be an 
aggravating if it were not an area of high archaeological potential. It is proposed to investigate the 
relationship of conflict between the process of urban expansion and preservation of cultural heritage, 
based on the legal instruments that support urban planning policies (Zoning Law, the City Statute and 
the Metropolis, Plan). The research is developed based on document analysis, based on the 
archaeological diagnosis and prospects of municipal enterprises. It is argued, therefore, as the city deals 
with its past, trying to understand how to give the use of process and use of space, with the backdrop of 
the real estate speculation. 

 

Keywords: Urban Planning. Heritage. Public Policies. Preventive Archaeology. Archaeological site. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Escolher um objeto de investigação nunca é fácil, guardadas as proporções, crê-se 

que é como gerar uma vida. É ver e cultivar algo que está em um plano abstrato e que nos 

esforçamos – como pesquisadores – para fazer vir à tona. Chegar ao presente estudo foi um 

caminho árduo dentro do universo gigantesco que o Planejamento Urbano e Regional nos 

apresenta como calouros na área. Há inúmeros fatores que determinam o planejamento da 

urbe, fatores que variam desde os históricos e sociais (conforme a época, o regime de 

governo, etc.) até os valores cultivados pelos indivíduos e grupos de interesse. O tempo passa 

e as cidades e/ou regiões se transformam, se sobrepõem, se aniquilam, se fundem, afundam, 

duram ou deixam de existir. 

Na cidade em si, particularmente nos interessam esses vestígios de outros tempos e 

outros lugares que ficam sobrepostos, amalgamados e esquecidos sob as mais diversas ações 

do tempo, sejam elas climáticas e/ou antrópicas. Nos dias atuais, mesmo partindo de um 

olhar do senso comum, é evidente um relativo interesse por parte do poder público e das 

esferas de interesses privados pela preservação do patrimônio ambiental. Porém, esquece-se 

– ou mesmo ignora-se – outra face do ambiente, ambiente que também contêm o patrimônio 

cultural, seja ele histórico e/ou arqueológico. Afinal, como poderemos preservar aquilo que 

não é sabido ou que não é dado a saber simplesmente por contradizer ou contrastar com os 

interesses políticos e/ou econômicos que estão atuando no presente?   

Recentemente tem vindo à tona, tanto em São José dos Campos/SP quanto em 

diversos lugares do mundo (como na cidade de Palmira/Síria, por exemplo) ações humanas 

que afetam o patrimônio histórico e arqueológico. Essas ações acontecem de forma branda 

– como em São José dos Campos, anunciadas por reportagens nos jornais locais1 

denunciando ora o descaso do poder público, ora das ações particulares que desrespeitam as 

diretrizes patrimoniais. Também podem ocorrer de forma drástica, como no caso da milenar 

cidade de Palmira, na Síria – em que foi anunciada a destruição de um templo do séc. I d.C. 

por parte do grupo jihadista Estado Islâmico2. 

                                                           
1 Vide reportagem “Placa em cinema tombado gera polêmica no centro de São José” em O Vale: 
http://www.ovale.com.br/regiao/placa-em-cinema-tombado-gera-polemica-no-centro-de-s-o-jose-1.613566. 
Acesso em: 23 de agosto de 2015. 
2 Vide reportagem “‘Estado Islâmico’ destrói templo histórico em Palmira” em: 
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2015/08/23/estado-islamico-destroi-templo-historico-em-
palmira.htm . Acesso em: 26 de agosto de 2015. 
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Porém, nos casos citados, estão em evidência lugares que já venceram uma grande 

batalha para serem reconhecidos como patrimônios; batalha travada, geralmente, nas 

instâncias política, social e jurídica. Mesmo que haja um grande contraste na abrangência 

desses patrimônios - pois no caso de São José dos Campos trata-se de um patrimônio 

reconhecido em esfera municipal e estadual e, no exemplo de Palmira/Síria, um patrimônio 

mundial atestado pela UNESCO - mesmo assim, trata-se de patrimônios.  

Interessa-nos aqui aquilo que ainda não é protegido legalmente como patrimônio 

justamente por não ser evidente e por estar na “contramão” dos interesses capitalistas que 

ordenam a expansão dos empreendimentos imobiliários da cidade. 

Por isso, parte-se da pergunta: é possível conciliar/viabilizar crescimento urbano com 

a preservação do patrimônio histórico e arqueológico? E, conforme surgirem as questões, 

responder à pergunta: como a cidade de São José dos Campos lida com seu passado, mais 

especificamente com os elementos que emergem do subsolo quando o processo de 

urbanização faz vir à tona os vestígios arqueológicos? 

O estudo toma como exemplo o caso do município de São José dos Campos/SP. São 

José dos Campos, município com crescimento urbano marcado e acentuado e que apresenta 

em sua história diversas fases marcadas, notadamente, por fortes rupturas, derivadas do seu 

acelerado crescimento urbano.  

Alguns legados do passado sobreviveram à dinâmica da aceleração econômica. 

Considera-se, por exemplo, que o antigo Sanatório Vicentina Aranha em São José dos 

Campos representa uma vitória da memória e da identidade joseense, pois esse patrimônio 

histórico da cidade, preservado pela Lei Municipal n.º 4.928/96 e tombado pelo 

CONDEPHAAT por meio da resolução SC nº 44 de 2001, representa uma conquista sobre 

a especulação imobiliária em uma área altamente nobre e valorizada da cidade.  

No Brasil há uma extensa legislação para a proteção do patrimônio cultural, seja ele 

material ou imaterial. Porém, tais leis, que abrangem desde a esfera federal à municipal, na 

maioria dos casos, são vistas como questões e/ou problemas a serem contornados por parte 

de interesses particulares que visam a manutenção e expansão do mercado imobiliário 

pautado em exclusivismos de classes e dirigidos a segmentos sociais abastados.  

O padrão de urbanização supramencionado, assim como suas características 

predatórias, impactaram profundamente o patrimônio histórico e cultural – principalmente o 
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patrimônio arqueológico. De tal forma, fica evidente uma preocupação pela preservação dos 

bens patrimoniais pela Legislação brasileira, preocupação que se torna mais efetiva com a 

promulgação da Portaria 230 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), de 17 de dezembro de 2002 em que o trabalho de arqueologia preventiva é 

regulamentado para todas as fases de licenciamento ambiental e que impacta diretamente no 

tempo de execução dos empreendimentos que, claro, afetam a expansão urbana. 

Parte-se da hipótese de que, a partir da aplicação das leis pertinentes ao Planejamento 

Urbano e Regional e ao Patrimônio – principalmente da Portaria IPHAN 230/02 –, há a 

possibilidade de mediação e conciliação de conflitos que possam aparecer entre o 

crescimento urbano e a preservação do patrimônio histórico e cultural (especialmente do 

patrimônio finito que é o patrimônio arqueológico). 

São José dos Campos, assim como muitas outras cidades com rápido 

desenvolvimento, teve inúmeros empreendimentos liberados nas últimas décadas, período 

em que não havia uma regulamentação e exigência legal como a Portaria 230/02 que 

estabelece as diretrizes para liberação de tais empreendimentos. Isso significa que a 

exploração do solo para acomodar não só as demandas de infraestrutura física de iniciativa 

privada como pública, antes de 2002, não tiveram acompanhamento de arqueólogos. Essa 

questão não seria um agravante se não se tratasse de uma área com alto potencial 

arqueológico; e foi, a partir dele, que se originou a cidade.  

É nesse sentido que se propõe investigar as relações de conflito entre o processo de 

expansão urbana e a preservação do patrimônio histórico-cultural e arqueológico, tendo 

como pano de fundo os instrumentos legais que amparam as políticas de planejamento 

urbano (Lei de Zoneamento, Estatuto da Cidade e da Metrópole, Plano Diretor). 

 A pesquisa se desenvolveu com bases na análise documental, fundamentada nos 

projetos de diagnóstico e/ou prospecção arqueológica bem como nos relatórios finais dos 

empreendimentos do município de São José dos Campos/SP que tiveram tal exigência por 

parte da 9ª Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). 

Como os projetos e/ou relatórios finais seguem um padrão muito similar 

(independente da empresa que faz o laudo), alguns dados qualitativos – por exemplo os 

pareceres e considerações finais – seguem um padrão e foram tabulados com o intuito de se 
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gerar uma estatística que forneceu um panorama da liberação ou não das licenças por parte 

do IPHAN. 

 Os dados coletados foram obtidos entre os meses de maio a julho de 2015. Foram 

realizadas consultas ao acervo de documentos da 9ª Superintendência Regional do IPHAN, 

localizada na cidade de São Paulo/SP. Cada consulta durou em média sete horas e foram 

fotografadas mais de 3.000 páginas distribuídas em torno de 41 pastas de projetos. Tais 

documentos abrangem processos entre 2002 e 2015, porém há relatos de descobertas 

fortuitas anteriores a esse período (trata-se de eventos ocorridos nas décadas de 1980 e 1990 

noticiados amplamente pela mídia local).  

Os documentos seguem o padrão de projeto de prospecção arqueológica exigido pela 

Portaria IPHAN 230/02. Quando solicitado pelo IPHAN, a empresa prestadora do serviço 

de Arqueologia Preventiva deve aprofundar as investigações e produzir um relatório final a 

fim de que o empreendimento em questão tenha anuência do órgão federal para dar 

andamento às obras. 

Em relação aos documentos, utilizaram-se os seguintes procedimentos: consulta dos 

processos; mapeamento e delimitação das áreas pesquisadas; montagem de tabela para 

categorização dos projetos pertinentes ao Planejamento Urbano e Regional entre os 

processos consultados; tabulação de dados; análise dos dados tabulados. Esse material foi 

avaliado com vistas a compreender as formas de mediação que possibilitaram a viabilização 

do empreendimento urbano e a preservação do patrimônio histórico e arqueológico.  

Outro ponto importante que foi explorado é uma revisão de literatura acerca da 

cátedra de Arqueologia, mesmo que o interesse da pesquisa seja somente a influência que os 

laudos e prospecções arqueológicas tenham para o Planejamento Urbano. Considerou-se 

importante uma imersão nessa área para melhor entendimento de aspectos referentes à 

legislação do Patrimônio Cultural, seja ele histórico e/ou arqueológico, bem como conhecer 

um pouco da metodologia de trabalho do arqueólogo. 

A Portaria 230/02 do IPHAN aproxima as disciplinas do Planejamento Urbano e 

Regional da Arqueologia. Visto que a Arqueologia, no caso a subárea da Arqueologia 

Preventiva, interfere ou pode interferir direta ou indiretamente não só no planejamento da 

cidade, mas também no seu crescimento. Outras fontes importantes foram os instrumentos 

legais do Planejamento Urbano, como o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole e as 

leis estaduais e municipais que tratam do tema do patrimônio. 
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Após a caracterização da área de investigação, com tempo e espaço definidos, a 

pesquisa se estruturou em três capítulos. O primeiro, São José dos Campos: De aldeia à 

cidade tecnológica e sede da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, mostra 

como a cidade de São José dos Campos, fundada como um aldeamento indígena, pobre de 

recursos agrários, se tornou uma potência regional com acentuada expansão da mancha 

urbana a partir da década de 1950.  

O segundo capítulo trata do Planejamento Urbano e Preservação do Patrimônio 

Histórico e Arqueológico em São José Campos. Esse capítulo aborda os instrumentos legais 

que orientam a política de preservação dos patrimônios culturais, sobretudo arqueológicos, 

no âmbito dos centros urbanos.  

O terceiro capítulo, Cultura e Patrimônio Histórico: Conflitos entre a expansão 

urbana e a preservação, analisa toda a problemática que envolve ao mesmo tempo políticas 

públicas, preservação do patrimônio e aceleração urbana, com base no caso especifico da 

cidade de São José dos Campos. Discute-se, portanto, como a cidade trata o seu passado, 

buscando entender de que forma se dá o processo de uso e ocupação do espaço, tendo como 

pano de fundo a especulação imobiliária.  
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Capítulo I 
São José dos Campos:  

De aldeia à cidade tecnológica e sede da região metropolitana  
do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

São José dos Campos, município localizado no Vale do Paraíba Paulista, tem 

relevância nacional. Situada entre o Rio de Janeiro e São Paulo, possui um considerável 

desempenho econômico por ser sede de importantes indústrias, dentre elas, a empresa de 

aviação Embraer. São José dos Campos é a segunda cidade com maior arrecadação de 

Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e valor adicionado do Estado de São 

Paulo. 

Figura 1 – Região Metropolitana de São José dos Campos e seus municípios. 

 
Fonte: Opy (2016)3 

  
 
 
 
 

                                                           
3 OPY. Mapas temáticos: Mapa: Região de São José dos Campos (Cód. mp-sp-reg-adm-s-j-campos), 
2016. Disponível em: <http://www.editora.opy.com.br/mapas/mapa-regiao-de-sao-jose-dos-campos/>. 
Acesso em: 05 de junho de 2016. 
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Figura 2 – Localização do município de São José dos Campos, no estado de São Paulo. 

 

Fonte: Costa e De Maria (2010, p. 119). 
 

O município de São José dos Campos compõe a Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). A região concentra 82,7% do PIB estadual e, 

aproximadamente, 27,7% do nacional. Nessa região, a produção industrial é altamente 

desenvolvida, predominando os setores automobilístico, aeronáutico, aeroespacial e bélico, 

notadamente nos municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra. Estão 

presentes também nessa região as atividades portuárias e petroleiras no Litoral Norte, o 

turismo na Serra da Mantiqueira e no litoral e nas cidades históricas. 

O nascimento de São José dos Campos está ligado a uma aldeia. Conceito esse que a 

história do Brasil convencionou adotar a partir da política colonial de aldeamento. A Aldeia 

de São José do Parahyba iniciou-se em uma fazenda de gado na região do Rio Comprido. 

Tal fazenda era administrada pelos jesuítas e localizava-se na divisa com Jacareí. Conforme 

Silva et al. (2010) relata-se que, por volta de 1680, Manoel de Leão – padre jesuíta 

responsável pelo aldeamento – transferiu o povoamento para a localidade onde hoje está 

edificada a igreja Matriz de São José dos Campos, na orla do Banhado. A região passa a ser, 

então, o local definitivo do aldeamento. 

Vê-se que, através do projeto dos Jesuítas, nasce a semente do que vem a ser a cidade 

de São José dos Campos. Os primeiros habitantes da futura cidade foram indígenas das etnias 

Puri (vide figuras 3, 4, 5 e 6) e Guaianá. A relação dos padres da Companhia de Jesus com 

os povos autóctones estabeleceria a primeira estruturação social da antiga Aldeia de São José 

do Parahyba. Em função da expulsão dos jesuítas, o Governador da Capitania de São Paulo 
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passou a condução e administração do aldeamento ao poder civil, representada à época pelos 

chamados Diretores de Aldeamentos. 

 
Figura 3 - “Puris na sua floresta”, pintura do século XIX do italiano Giulio Ferrario. 

 
Fonte: Wikipédia (2016).4  

 
Figura 4 - Puris. Johann Moritz Rugendas. Malerische Reise in Brasilien. ed. de 1835. 

 

Fonte: Reis (1979, p. 67). 

                                                           
4 WIKIPÉDIA. Puris, 2016. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Puris#/media/File:Puri-Indians-
Brazil.jpg>. Acesso em: 02 de junho de 2016. 
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Figura 5 - Índios Puri em cerimônia de dança – Malerische Reise in Brasilien, Johann Moritz Rugendas. 

 
Fonte: Reis (1979, p. 87). 

 
Figura 6 - Dança dos Puri – Atlas sur Reise in Brasilien von Dr. V. Spix und Dr. v. Martius.   

 
Fonte: Reis (1979, p. 87). 

 

Quase nove décadas após a transferência do aldeamento de São José do Parahyba 

pelo padre Manoel de Leão, em 1767, a aldeia foi elevada à Vila (Figura 7). Tal mudança de 

condição política foi reflexo de diretrizes promulgadas por Luís António de Sousa Botelho 
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Mourão, o terceiro Morgado de Mateus, Governador da Capitania de São Paulo. Diretrizes 

essas que objetivavam evitar a dispersão da população indígena da aldeia. 

 

Figura 7 - Croqui urbanístico da vila de São José por Arnaud Julien Pallière (1821). 

 
Fonte: Pró-Memória São José dos Campos (2015)5 

 

Mesmo com condição administrativa elevada, a Vila de São José do Parahyba ficou 

opaca no contexto sociopolítico e econômico do período, mantendo uma precária economia 

de subsistência até meados de 1850. Esse período marcou a fase áurea da produção cafeeira 

no Vale do Paraíba e, mesmo sendo quase insignificante para a Vila de São José, contribuiu 

para mais uma mudança política. Em 1864, a Vila de São José do Parahyba foi elevada à 

categoria de cidade, adquirindo sua Comarca em 1872. Pouco antes, em 1871, São José 

recebeu seu nome atual: São José dos Campos.  

 

                                                           
5 PRÓ-MEMÓRIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Croqui urbanístico da vila de São José por Arnaud 
Julien Pallière (1821), 2015. Disponível em: 
<http://camarasjc21.hospedagemdesites.ws/promemoria_wp/2015/09/01/mapas/>. Acesso em 05 de junho de 
2016. 
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Figura 8 - Croqui delimitatório da Vila de São José dos Campos. 

 

Fonte: Pró-Memória São José dos Campos (2015).6 

 

O município, apesar de não ter se destacado entre os produtores de café no Vale do 

Paraíba, apresentou um tímido crescimento entre 1850 e 1886 em sua produção cafeeira. 

Esse último ano, o ano de 1886, foi o clímax da produção do grão no município, embora 

insignificante no cenário regional. Porém, apesar da parca produtividade, a cidade de São 

José dos Campos acabou ganhando mais evidência no beneficiamento do café. 

Beneficiamento que trouxe, como consequência, uma maior circulação econômica para a 

cidade.  

Porém, não foi a produção nem o beneficiamento do café que trouxe uma projeção 

nacional para São José dos Campos. O grande marco da cidade foi a chamada fase Sanatorial. 

A fase Sanatorial – delimitada oficialmente entre 1935 a 1950 – acarretou uma série de 

investimentos, principalmente públicos, para o município. Tal período gerou uma profunda 

transformação urbana em São José dos Campos, posto que a confluência de doentes e de 

                                                           
6 PRÓ-MEMÓRIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Croqui delimitatório da Vila de São Jose, 2015. Disponível 
em: <http://camarasjc21.hospedagemdesites.ws/promemoria_wp/2015/09/01/mapas/>. Acesso em 05 de 
junho de 2016. 
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seus familiares não só remodelou o espaço urbano como também aqueceu a economia local 

– principalmente o setor terciário. Segundo Papali, Zanetti e Olmo, 

 

foi um período importantíssimo para a cidade, no qual a presença da 
doença e dos doentes abriu a primeira porta de intervenções 
urbanísticas e das políticas públicas na cidade. Atraídos pelos ares, 
os doentes do peito chegavam aos bandos, procurando salvação. Foi 
pela via da doença que a cidade se modernizou. Essa modernização 
foi impressa em prédios, estruturas urbanas e bairros planejados, 
pela indústria e pela técnica, pela limpeza das ruas e alargamento 
das avenidas (PAPALI; ZANETTI; OLMO, 2008)7. 

Conforme os doentes em busca de tratamento e seus familiares iam chegando, as 

demandas políticas aumentavam, transformando a cidade – no decorrer de sua fase 

Sanatorial – em um interessante laboratório de projetos sociais e de políticas públicas 

segundo Lessa (2001). São José dos Campos, em virtude da presença da peste branca, atraiu 

os olhares do Estado de São Paulo. E, como consequência, instituições paulistanas 

patrocinaram estabelecimentos de tratamento na cidade. Um dos grandes benefícios para o 

município foi a inauguração do Sanatório Vicentina Aranha, em 1924, instituição que foi 

patrocinada pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com esforço de campanhas 

assistencialistas. 

O Vicentina Aranha, primeiro sanatório de São José dos Campos, chegou a ser o 

maior da América Latina. Foi batizado com o nome da senhora Vicentina Aranha ilustre 

dama da sociedade paulistana que morreu alguns anos antes da inauguração do sanatório, 

em 1924. Vicentina de Queiróz Aranha foi esposa do senador Olavo Egydio de Souza 

Aranha, a ilustre dama encabeçou a realização de muitas quermesses a fim de levantar fundos 

para a construção do sanatório conforme Papali, Zanetti e Olmo (2008, p. 191). Após o 

Sanatório Vicentina Aranha vieram outros como o Sanatório Vila Samaritana e o Instituto 

das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. 

 

                                                           
7 PRO-MEMÓRIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. São José dos Campos e sua história, 2008. Disponível em: 
<http://www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/historia-sjc/>. Acesso em: 30 de março de 2016.  
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Figura 9 - Trabalhadores na construção do Sanatório Vicentina Aranha, anos 1920. 

 

Fonte: Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica/ UNIVAP/ IPD. 

 

Foi por meio do acolhimento de doentes que São José dos Campos viveu, de forma 

plena, seu lema: aura terraque generosa, máxima que aparece em seu brasão de armas 

(figura 10), adotado pela Lei Municipal 180/1926, cujo significado é “generosos são os ares 

de minha terra” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1998). Afonso de Taunay e José Wasth 

Rodrigues foram os autores do brasão de armas.  

 
Figura 10 - Brasão de armas do Município de São José dos Campos/SP. 

 
Fonte: São José dos Campos (1998)8 

                                                           
8 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PREFEITURA MUNICIPAL. Brasão, 1998. Disponível em: 
<http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/brasao.aspx>. Acesso em: 05 de junho de 2016. 
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Foi explorando a potencialidade das faculdades terapêuticas de seu clima que o 

município adquiriu notoriedade no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo, devido a sua 

inclinação em receber e auxiliar os tuberculosos.  

No período Sanatorial (1935 a 1950), o município de São José dos Campos recebeu 

apoio tanto do Estado Novo quanto do Regime Militar. Em consequência disso, foi forte a 

intervenção estatal no município. Talvez a principal marca intervencionista tenha sido o 

decreto governamental que transformou São José dos Campos em uma Estância Climática e 

Hidromineral, em 1935. 

É interessante recordar que, antes de São José dos Campos se tornar uma estância 

climática, a cidade encontrava dificuldade em atrair e manter uma população fixa. Com o 

advento do funcionamento do primeiro sanatório, em 1924 (o Vicentina Aranha), começou 

um fluxo migratório para o município, composto, principalmente, de doentes pobres. Tal 

fluxo, condicionado ao tratamento da doença nos equipamentos públicos e edificações 

particulares, apropriados para atender os doentes, deu início a um intenso processo de 

urbanização. Urbanização essa que sofreu a marca da intervenção estatal que disciplinou o 

espaço urbano ao normatizar (com uma forma nem tanto sutil de segregação) espaços e 

condutas no que se refere à relação com os doentes e a doença em si conforme Zanetti 

(2008a). 

A presença constante da peste branca fazia suas vítimas e justificava as diversas 

intervenções no espaço urbano, como a expulsão da população pobre do centro da cidade. 

Tal movimento, segundo Zanetti (2008a), realizou-se em virtude da política sanitária de 

higienização e salubridade do espaço público, medidas profiláticas que requeriam espaços 

abertos e com boa circulação de ar, fato exemplificado com a desapropriação das casas que 

ficavam na orla do Banhado. A política intervencionista que imperou também se fez notar 

com o alargamento de ruas e avenidas, a fim de melhorar a circulação do ar. 
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Figura 11 - Consultório do Dr. Ruy Rodrigues Doria, sem data. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Projeto Promemoria.9 
 

As políticas públicas intervencionistas em nome da saúde e da higiene cultivaram o 

medo em São José dos Campos. O medo de se contaminar e medo de conviver com o outro, 

contribuiu para a segregação do espaço urbano, uma vez que “o cenário da cidade se 

confirma, assim, como o lugar de uma multiplicidade de acontecimentos individuais e 

coletivos que denotam experiências vividas carregadas de sentimento de insegurança” 

(DALLAGO, 2009, p. 45). 

Vê-se assim, como desenvolvido no campo da Antropologia Urbana (dentro da 

Antropologia Social) o afloramento do que se denomina de Cultura do Medo surgir na cidade 

de São José dos Campos. Sobre a Cultura do Medo e suas ações e reações no viver social 

pode-se dizer que 

  

a interiorização de uma cultura do medo e da imagem genérica de um Outro 
ameaçador coloca-se como mais uma matéria da sociação (...), mas que 
não consegue enrijecer as formas de interação do contínuo viver social em 
sua descontinuidade pelas mudanças de formas no curso dos códigos 
sociais, dos processos histórico-políticos, dos constrangimentos estruturais 
e das práticas dos indivíduos. (ECKERT, 2007, p. 75). 

 

O medo do “Outro”, no caso a vítima da doença, fez o poder público segregar os 

espaços na cidade de São José dos Campos. E, um dos resultados para a cidade foi que – em 

1938 – a política sanatorial dividiu a cidade em várias zonas: a zona residencial, a zona 

comercial, a zona industrial e, logicamente, a zona sanatorial. Esse primeiro grande 

                                                           
9PRO-MEMÓRIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Iconografia, 2016. Disponível em: < 
http://www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/category/iconografia/>. Acesso em: 30 de março de 2016.  
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zoneamento acabou por isolar os vitimados pela doença no alto platô da cidade, justamente 

onde se concentraram os sanatórios. Já os trabalhadores, foram instalados no bairro de 

Santana, na região do vale. 

As intervenções do Estado não só modificaram o espaço urbano como também 

trouxeram recursos e investimentos para a cidade. Sob os auspícios do Estado, São José dos 

Campos foi inserida nas estratégias governamentais. Mas tal fato não se deve somente à 

projeção que os sanatórios deram ao município, há de se destacar também a localização 

estratégica da cidade entre as principais capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses 

fatores sedimentaram a base da infraestrutura que viabilizaria a cidade industrial moderna 

que São José dos Campos se tornaria. 

O processo de industrialização da cidade pode ser dividido em três grandes fases e 

não é um fato isolado, posto que responde ao processo de industrialização não só ao que o 

país passara, mas, e principalmente, ao processo de industrialização do próprio estado de 

São Paulo. A primeira fase do processo inicia-se ao longo da década de 1920 e se estende 

até o final da década de 1940, ainda no período sanatorial – e atraiu diversas fábricas através 

de incentivos dados pela Prefeitura de São José dos Campos. As primeiras fábricas foram de 

cerâmica mas também houve a instalação da Tecelagem Parahyba. 

O bairro de Santana, localizado na região norte (Figura 12), concentrou as indústrias 

da primeira fase de industrialização (Figura 13). Em ordem cronológica, pode-se apontar os 

seguintes empreendimentos instalados no município nessa fase: 

 1921/1922 – Cerâmica Santo Eugênio; 

 1921/1922 – Cerâmica Santa Lúcia (posteriormente chamada de Cerâmica 

Paulo Becker); 

 1925/1927 – Tecelagem Parahyba; 

 Final da década de 1920 – Fábrica de Meias Alzira; 

 1936 – Cerâmica Conrado Bonádio; 

 Década de 1940 – Indústria de Louças Irmãos Weiss. 
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Figura 12 - Planta do zoneamento da cidade de São José dos Campos, em 1938, e distribuição dos sanatórios, 
pensões e principais indústrias.  

 
Fonte: Ramos (2009, p. 62). 
 

Figura 13 - Fábrica de Louça na Avenida Dr. Nelson Dávila, sem data. 

 
Fonte: Pró-memória São José dos Campos.10 

                                                           
10 PRÓ-MEMÓRIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Fábrica de Louça, 2016. Disponível em: 
<http://www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/?s=F%C3%A1brica+de+Lou%C3%A7a>. Acesso em: 30 de 
março de 2016. 
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As décadas de 1950 e 1960 marcaram a segunda fase de industrialização do 

município. A tabela 1 traz algumas das principais indústrias dessa segunda fase: 

 

Tabela 1: Indústrias que se instalaram em São José dos Campos durante as décadas de 1950-1960. 

Ano Indústria Setor 
 Kanebo Tecelagem 
 Rodhosá (também conhecida por Rhodia) Tecelagem 
1953 Johnson & Johnson Farmacêutico 
1954 Ericsson Eletrônico 
1957 Bendix Eletrodomésticos 
1957 General Motors – GM Automotivo 
1957 Avibras Bélico 
1959 Eaton Insumos automotivos 
1961 Alpargatas Calçadista 
1969 Kodak - 
1969 Embraer Aeronáutico / Bélico 

Fonte: Adaptado de São José dos Campos e sua História. (PAPALI; ZANETTI; OLMO, 2008)11. 

 

Durante a segunda fase industrial de São José dos Campos, destacaram-se 

importantes transformações na cidade não só com foco no planejamento urbano mas, 

principalmente regional. Trata-se da construção da Rodovia Presidente Dutra, inaugurada 

em 1951; do complexo militar composto pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 

a partir de 1945; do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), a partir 

de 1967, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), desde o seu embrião em 

1961 até sua criação em 1971.12 

                                                           
11 PRÓ-MEMÓRIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. São José dos Campos e sua história, 2008. Disponível 
em: <http://www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/historia-sjc/>. Acesso em: 30 de março de 2016. 
12 INPE. História, 2011. Disponível em: <http://www.inpe.br/institucional/sobre_inpe/historia.php>. Acesso 
em: 05 de junho de 2016. 



30 

 

Figura 14: mapa da evolução urbana até 1950. 

  
Fonte: Costa (2007, p. 80). 

 

Pode-se destacar mais um fator importante que marcou a segunda fase industrial, a 

exemplo do ITA, que foi a criação de escolas técnicas e de faculdades. Essas instituições 

buscavam suprir a demanda cada vez maior de mão de obra técnica e especializada. Nessa 

época, surgem escolas técnicas como a ETEP (1956) e os cursos de ensino superior da 

Fundação Valeparaibana de Ensino – FVE (1954), com a Faculdade de Direito do Vale do 

Paraíba. 

A partir da década de 1970, São José dos Campos entrou em sua terceira fase de 

industrialização. Nesse período, acentua-se a identidade tecnológica da cidade através da 

criação da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. – Embraer. A Embraer nasceu nos idos 

de 1969 com o apoio do então governo militar que vigorava no Brasil conforme Zanetti, 

Papali e Olmo (ZANETTI; PAPALI; OLMO, 2008).  

A redemocratização do Brasil, após a queda do regime militar, não tira forças do 

crescimento da indústria em São José dos Campos. Dessa forma, a cidade continua se 
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desenvolvendo e atraindo imigrantes (inclusive imigrantes estrangeiros) que representam 

mão de obra com capacitação para os trabalhos que as indústrias de alta tecnologia bem 

como as indústrias de aeronáutica e automobilística exigem. 

Da década de 1920 em diante, todo esse movimento de industrialização gerou 

profundas transformações na paisagem urbana de São José dos Campos. A cidade, após 

expandir-se e adensar a zona sul, estendeu-se para as zonas leste e oeste – o que talvez tenha 

sido um dos principais estopins da especulação imobiliária. Lopes (2014) corrobora com tal 

perspectiva ao escrever que 

durante as décadas iniciais do século XX, os municípios do interior paulista 
passaram por um longo processo de transformações, estimulados pelo 
movimento estratégico de expansão industrial e pelo desenvolvimento 
urbano (4). É neste período que se expandem as manchas urbanas, por meio 
de incentivos das construções de novas ruas e avenidas, além do estímulo 
à implementação de empreendimentos imobiliários (principalmente, no 
final do século XX). Com isso, além da transformação das cidades, 
brotavam do chão uma infinidade de cacos e vasilhas de cerâmica, pedras 
lascadas e polidas, aguçando a curiosidade da população interiorana (p. 47, 
grifo do autor). 

 

Percebe-se, no processo de expansão urbana, uma relação direta com a descoberta de 

vestígios arqueológicos. Descobertas ditas fortuitas que, até a promulgação da Portaria 

230/02 do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (vide Anexo A), 

não tinham uma cobertura institucional adequada mesmo que já contassem com proteção 

garantida na própria Constituição do Brasil. 

A história de São José dos Campos demonstra tais fatos. Marcel Lopes (2014) em 

sua dissertação intitulada Ocupação Tupinambá no Vale do Paraíba Paulista: vista a partir 

da análise do sítio arqueológico Santa Marina, faz uma sucinta descrição da história das 

descobertas de vestígios e sítios arqueológicos no município de São José dos Campos. Já em 

1936 os primeiros vestígios arqueológicos foram encontrados pelo senhor Ruy Tibiriça que, 

ao investigar 

 
a margem direita daquele rio [Paraíba], em um trecho de dois quilômetros 
mais ou menos, conseguimos encontrar vestígios de cerâmica indígena no 
alto de uma pequena colina, ao lado de uma grande volta do curso fluvial, 
onde, supomos, os indígenas teriam, em tempos remotos, encontrado bons 
pesqueiros para sua subsistência (TIBIRIÇÁ, 1936, p. 140-141; apud 
LOPES, 2014, p. 50). 
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Lopes (2014) escreve que, próximo ao local descrito por Ruy Tibiriçá, “mais 

precisamente na antiga Chácara Boa Vista, foram encontrados artefatos líticos, como pontas 

de flecha e machados polidos” (p. 50). Na figura abaixo (figura 15), pode-se apreciar os 

desenhos dos artefatos encontrados pelo pesquisador supracitado. 

 

Figura 15: Legenda original de Ruy Tibiriçá. 

 
Nota: Descrição dos vestígios elaboradas por Ruy Tibiriçá. “1 e 2 –  panelas culinárias com adorno 
em relevo. 3 – Igaçaba ou urna funerária tipo imbricada – espatulada – napiforme. 4 e 5 – moringa e 
cuscuzeiro de fabricação cabocla, exibindo adorno indígena. 6 e 7 – pontas flecha, de sílex, 
encontradas na Chácara Boa Vista. 8, 9 e 10 – tipos de machados de pedra do vale do Parahyba. 11 – 
pistilo de pedra ou ‘mão de pilão’. 12. 13. 14 e 15 – motivos decorativos indígenas usados pelos 
caboclos atuais na sua cerâmica”. 
Fonte: Lopes (2014, p. 50). 
 

As descobertas fortuitas continuam e, em 1946, seis áreas com vestígios 

arqueológicos são identificadas pelo Barão Otorino de F. de Cropani e o senhor João 

Amoroso Neto conforme Lopes (2014). As seis áreas são descritas como 

 

‘urna funerária’ na Fazenda Serimbura; ‘urna funerária’ no bairro 
Tatetuba; ‘fragmentos de cerâmica’ no bairro do Cajuru; ‘urna funerária’ 
com vestígios de ossos humanos no bairro Pernambucana; ‘artefatos 
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líticos’ no bairro Jardim; e ‘estrutura de terra em forma retangular com 80 
cm de altura com função desconhecida’ no bairro Lagoa do Rio Comprido 
(CALI, 1999 apud LOPES, 2014, p. 51). 

 

Nas décadas de 1980 e 1990 mais vestígios arqueológicos (que não foram detalhados) 

foram encontrados 

nos bairros de Torrão de Ouro, Bairrinhos, Vista Verde e no distrito de 
Eugênio de Mello. Também foi encontrada ‘urna funerária’ no Jardim Três 
Josés e outra ‘vasilha pintada com vestígios de ossos humanos’ no Bosque 
dos Eucaliptos (LOPES, 2014, p. 51). 

 
Na primeira década do ano 2000 as descobertas continuaram não só na cidade de São 

José dos Campos, mas também no distrito de São Francisco Xavier. Conforme Caldarelli 

(2001; 2002) citando Lopes (2014), foram identificados artefatos líticos lascados 

(manufaturados como pontas de flechas) associados a uma ocupação pré-histórica, 

provavelmente de grupos caçadores-coletores. Em 2004 também ocorreu a descoberta 

fortuita de uma urna funerária com 50 cm de largura e 60 cm de altura contendo um esqueleto 

bem preservado, durante a construção de um estacionamento no bairro Putim (Lopes, 2014, 

p. 51).  

Já no âmbito da aplicação da Portaria IPHAN 230/02 (vide Anexo A), alguns sítios 

arqueológicos vieram à tona. Lopes (2014) aponta que: 

além destes achados fortuitos, muito comuns em todo o Vale do Paraíba 
Paulista, em São José dos Campos foram identificados três sítios 
arqueológicos. O primeiro sítio, chamado Colinas, está localizado no 
bairro Jardim das Colinas, na zona oeste da cidade, caracterizado pela 
presença de artefatos líticos e fragmentos de cerâmica (A LASCA, 2012); 
o segundo sítio (sítio Carcará) e o terceiro (Pica-pau Amarelo) estão 
inseridos no bairro Urbanova, identificados durante a implantação do 
empreendimento imobiliário Loteamento Alphaville [Ibidem, p. 5]. Dentre 
essas novas descobertas, destaca-se o sítio Carcará, pesquisado desde 
2008, e que apontou para dois momentos de ocupação, sendo o primeiro 
por volta de 7790 a 8230 BP (datação realizada pelo método AMS – Beta 
Analytic Incorporation), associado a uma ocupação por grupos caçadores 
e coletores; e o segundo, posterior, relacionado a grupos 
horticultores/agricultores ceramistas, os quais também construíam e co-
habitavam casas subterrâneas [Ibidem] (LOPES, 2014, p. 51). 

 

Desse modo, a partir da história de São José dos Campos bem como da história que 

está em suas entrelinhas através das descobertas – tanto as fortuitas quanto as que estão 

compreendidas dentro da aplicação das atuais políticas públicas de proteção ao patrimônio 
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– de vestígios e sítios arqueológicos vê-se que o processo acelerado de urbanização ocorrido 

após a década de 1970 impôs uma forma de ocupação do espaço acompanhando a lógica do 

crescimento populacional. Evidencia-se tal aceleração ao compararmos o crescimento 

populacional do município na tabela abaixo (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Dados demográficos do município de São José dos Campos - população total, urbana e 
rural - 1940 - 2010 

Ano População Total População Urbana População Rural 

1940 36.702 14.775 21.927 

  ( 40% ) ( 60% ) 

1950 44.804 26.600 18.204 

  ( 59% ) ( 41% ) 

1960 77.533 56.882 20.651 

  ( 73% ) ( 27% ) 

1970 150.884 134.896 15.988 

  ( 89% ) ( 11% ) 

1980 287.513 276.901 10.612 

  ( 96% ) ( 4% ) 

1991 442.370 425.515 16.885 

  ( 96% ) ( 4% ) 

2000 539.313 532.717 6.596 

  ( 99% ) ( 1% ) 

2010 629.921 617.106 12.815 

  ( 98% ) ( 2% ) 
Fonte: IBGE - Censos demográficos de 1940 a 2010. Adaptado da elaboração de Souza (2008, p. 41). 
 
A noção de racionalidade do espaço emerge das condições do mundo 

contemporâneo, mostrando como “a marcha do capitalismo, além de ensejar a difusão da 

racionalidade hegemônica nos diversos aspectos da vida econômica, social, política e 

cultural, conduz, igualmente, a que tal racionalidade se instale na própria constituição do 

território” (SANTOS, 2014, p. 26). 

Para Silva (2006), a lógica que orienta a produção e reprodução do espaço urbano 

contemporâneo é “produto, condição e meio das relações capitalistas de produção, de acordo 

com os impasses travados a partir dos diferentes interesses que afloram em sua realização, 

como nos embates entre o público e o privado, entre o coletivo e o individual e entre o natural 

e o social” (SILVA, 2006, p. 215 apud COSTA; DE MARIA, 2010, p. 116-117). 

Com relação à ocupação do espaço urbano de São José dos Campos, Costa e De 

Maria (2010) ressaltam que 
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o aumento constante da população urbana, no que diz respeito à migração, 
principalmente a partir de meados da década de 1990, pode estar 
relacionado ao aumento das atividades industriais e também dos serviços, 
muitas vezes vinculados à indústria, no caso de São José dos Campos, 
sendo resultado do crescimento expressivo da Embraer. Outras indústrias 
tradicionais também podem ser consideradas responsáveis por tornar a 
cidade um polo de atração de investimentos vindos de várias áreas. A 
Petrobras, por exemplo, ao iniciar um processo de modernização da 
Refinaria Henrique Lage, em 2007, torna-se uma empresa que atrai, em 
todos os níveis, diferentes tipos de mão de obra, vinculados à construção 
civil, mecânica, elétrica, etc. Essa mão de obra necessariamente residirá na 
cidade, tendo papel importante na transformação do mercado imobiliário 
local, que, como consequência do aumento da procura por habitações se 
aquece, aumentando o número de projetos imobiliários, e aumentando 
também os valores dos imóveis e da terra urbana, tanto para compra e 
venda, quanto para aluguéis. Além disso, mais de dez anos de governos 
municipais com tendências neoliberais, extraoficialmente ligados às 
empresas do ramo da construção, tornaram São José dos Campos uma 
cidade com mercado imobiliário com forte vinculação política e com 
influência importante em momentos de decisões em seu favor em relação 
a mudanças no uso e organização do solo (COSTA; DE MARIA, 2010, p. 
134-135). 

 

Conforme o que foi acima exposto cabe a indagação se o planejamento urbano, 

fundamentado nas políticas públicas ditadas tanto pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI) e pela Lei de Zoneamento levou e/ou leva em consideração a preservação 

do patrimônio cultural no município, sobretudo o arqueológico. 

A discussão enseja aquilo que se convencionou chamar de arqueologia social ou 

arqueologia inclusiva, “que se coloca também na esfera da subjetividade, quando implica 

relações interpessoais de agentes públicos, arqueólogos, pesquisadores, empresários, 

empreendedores e da sociedade em geral” (BASTOS, 2010, p. 13). Uma das coisas que se 

tenta demonstrar é que o exercício dos direitos culturais ligados à construção do passado não 

está relacionado a uma hierarquia de direitos, mas a uma rede mais complexa e 

historicamente construída pelas elites dirigentes, que, baseada na negação constante da 

liberdade e da cidadania construiu, ao longo do tempo e do espaço, uma sociedade 

desprovida dos direitos à memória dos vencidos (BASTOS, 2010, p. 13-14). 

O poder público tem o dever de assegurar a localização dos vestígios materiais 

remanescentes dos processos histórico culturais por que passou o município e fornecer dados 

para uma operação de resgate que impeça a perda de informações científicas fundamentais 

para o conhecimento da herança cultural da região, cuja historiografia da sua formação é 

repleta de lacunas. É disso que trata o próximo capítulo. 
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Capítulo II 
Planejamento Urbano e Preservação do Patrimônio Histórico  

e Arqueológico em São José Campos 
 

Atualmente, a Legislação que relaciona diretamente o patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico em escala federal com o município de São José dos 

Campos – desde a perspectiva do Planejamento Urbano e Regional – compreende tanto o 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de julho de 2001) quanto o Estatuto da Metrópole (Lei nº 

13.089 de janeiro de 2015). O Estatuto da Cidade regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal e visa estabelecer as diretrizes gerais da política urbana. 

Já no Artigo 1º, parágrafo único, regulamenta-se que “para todos os efeitos, esta Lei, 

denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001, grifo do autor). 

Aqui cabe destacar o grifo acima que o interesse deve ser o social e que é o interesse social 

que regula o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo.  

É importante salientar que, infelizmente, nem sempre a sociedade está a par da sua 

história, da sua memória, assim como dos processos envolvidos na construção de sua 

identidade e dos bens patrimoniais (materiais ou imateriais) que são vestígios ou 

testemunhos silenciosos do passado. Em virtude dessa falta de instrução e acesso à 

informação é que se justifica e se torna cada vez mais urgente e necessária a prática da 

educação patrimonial. 

O artigo 2º, do Estatuto da Cidade, visa garantir e objetivar a política urbana quando 

delineia que 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais: 
I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações; 
(...) 
XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico (BRASIL, 2001). 
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O artigo 2º estabelece que é função social da cidade a proteção, preservação e 

recuperação de todas as formas de patrimônio assim como o artigo indica uma clara 

integração do conceito de preservação com a sustentabilidade das cidades. Porém, é somente 

na Seção XII com os artigos 36 a 38 que teremos um balizamento das formas de 

reconhecimento do patrimônio cultural por meio do estudo de impacto de vizinhança (EIV). 

A Seção XII diz 

 

Do estudo de impacto de vizinhança 
Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas 
ou públicas, situadas em área urbana, que dependerão de elaboração de 
estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou 
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder 
Público municipal. 
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 
população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no 
mínimo, das seguintes questões: 
I - adensamento populacional; 
II - equipamentos urbanos e comunitários; 
III - uso e ocupação do solo; 
IV - valorização imobiliária; 
V - geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI - ventilação e iluminação; 
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural (grifo nosso). 
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, 
que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público 
municipal, por qualquer interessado. 
Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de 
estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da 
legislação ambiental (BRASIL, 2001). 

 

É justamente na Seção XII que teremos um vínculo com outras leis de extrema 

importância para a preservação do patrimônio, pois os instrumentos legais do estudo de 

impacto de vizinhança (EIV), aliado ao estudo de impacto ambiental – EIA, foram levados 

à prática da preservação de maneira concreta e mais eficaz com a promulgação da Portaria 

230/02 do IPHAN. 

Em relação ao Estatuto da Metrópole, pouco foi agregado em termos de diretrizes 

para a preservação do patrimônio cultural, como se pode comprovar no artigo 12, § 1º, itens 

V e VI: 

 



38 

 

Art. 12. O plano de desenvolvimento urbano integrado de região 
metropolitana ou de aglomeração urbana deverá considerar o conjunto de 
Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger áreas 
urbanas e rurais. 
§ 1o O plano previsto no caput deste artigo deverá contemplar, no mínimo: 
(...) 
V – a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à 
proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas 
a controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem; e 
VI – o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições. 
(BRASIL, 2015).  

 

No município de São José dos Campos/SP, temos duas leis principais que balizam a 

proteção do patrimônio cultural, histórico e arqueológico da cidade. A primeira é a Lei 

Complementar nº 306 instituída em 17 de novembro de 2006, lei que aprova e institui o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI do município de São José dos Campos. 

Tal lei estabelece as diretrizes para um decênio. Ou seja, estamos atualmente perto de passar 

por uma revisão ou mudança do PDDI. 

No capítulo I, que trata dos Princípios e dos Objetivos Gerais, artigos 1º e 4º da Lei 

nº 306 temos que 

Art. 3º Os agentes públicos, privados e sociais responsáveis pelas políticas 
e normas explicitadas nesta Lei Complementar, devem observar e aplicar 
os seguintes princípios: 
I -direito de todos ao acesso à terra urbana, moradia, saneamento 
ambiental, saúde, educação, assistência social, lazer, trabalho e renda, bem 
como a espaços públicos, equipamentos, infraestrutura urbana e serviços 
urbanos, transporte, ao patrimônio ambiental e cultural da cidade; 
(...) 
Art. 4º Para que o Município e a cidade cumpram suas funções sociais, a 
política de desenvolvimento expressa nesta Lei Complementar fixa os 
seguintes objetivos gerais: 
(...) 
I -elevar a qualidade de vida da população, particularmente no que se refere 
à saúde, à educação, à cultura, às condições habitacionais, à infraestrutura 
e aos serviços públicos, de forma a promover a inclusão social e a redução 
das desigualdades que atingem diferentes camadas da população e regiões 
da Cidade; 
II -promover o desenvolvimento sustentável e a equidade social no 
Município; 
III -elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação dos 
recursos naturais e da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, 
urbanístico, arqueológico e paisagístico (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 
2006). 
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Pela lei municipal, estabelece-se o direito de acesso ao patrimônio cultural da cidade e 

a definição de que a preservação e o acesso ao patrimônio histórico, artístico, cultural, 

urbanístico, arqueológico e urbanístico são funções sociais que elevam a qualidade de vida 

da população. 

Na Seção V intitulada “Da Cultura”, o alinhamento com o Estatuto da Cidade é 

explícito, como podemos constatar nos Artigos 39 e 40:  

 

Art. 39. A política municipal da cultura tem por objetivo geral promover 
o desenvolvimento sócio-artístico-cultural da população. 
Art. 40. São diretrizes gerais da política da cultura: 
I - Aprimorar a política que trata da preservação do patrimônio cultural, 
com base nos instrumentos da política urbana previstos na Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade; 
II - resgatar as edificações e ambientes de interesse histórico-cultural, 
buscando assegurar a apropriação e uso público desses espaços, utilizando 
e ampliando os instrumentos de preservação, de desapropriação, de 
concessão, e as parcerias e permutas; 
III - buscar recursos através de leis de incentivos fiscais, parcerias e 
patrocínios com instituições públicas e privadas para promover, difundir, 
incentivar e recuperar o patrimônio cultural; 
IV - proporcionar o acesso democrático aos bens culturais materiais e 
imateriais (estímulo/criação/informação/difusão), através da efetivação de 
Casas de Cultura descentralizadas nas Regiões; 
V- fortalecer o Arquivo Público do Município; 
VI - implantar um Museu Municipal; (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

 

Em tal seção, a preservação e recuperação não diz respeito apenas ao patrimônio 

cultural, mas também à preservação da memória por meio de criação de um Museu 

Municipal, do fortalecimento do Arquivo Público e da proposta de acesso democrático aos 

bens culturais materiais e imateriais do Município. 

E, por fim, há uma última alusão à preservação do Patrimônio Cultural, Paisagístico e 

Arquitetônico no capítulo V da Lei Complementar nº 306, que trata do Desenvolvimento 

Urbano – Ambiental 

 

Art. 54. O desenvolvimento urbano-ambiental tem como objetivo geral à 
estruturação urbana, através da integração da política físico-territorial e 
ambiental com a política socioeconômica, buscando a melhoria das 
condições de mobilidade da população, do uso racional dos recursos 
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naturais, da distribuição das atividades de acordo com a capacidade de 
infraestrutura, do aumento das áreas verdes e de lazer e da preservação do 
Patrimônio Cultural, Paisagístico, Arquitetônico do Município (SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

 

O Artigo 54 reforça a ideia de que deve haver uma coerência entre o desenvolvimento 

urbano-ambiental e a proteção do Patrimônio Cultural, Paisagístico e Arquitetônico do 

Município. Essa proposta expõe que a preservação do Patrimônio deve – ou deveria – ser 

levada em conta nos momentos em que se propõem planejar tanto a cidade quanto a região. 

Porém, os reflexos práticos e objetivos dessa busca pela coerência e integração do 

Patrimônio ao planejamento urbano e regional concretizam-se por meio da Lei de 

Zoneamento e, nem sempre, está presente o esforço público de preservar. Preservação que, 

por vezes, se dilui ante os interesses privados relacionados à forte especulação imobiliária. 

Na atual Lei de Zoneamento de São José dos Campos, aprovada em 09 de agosto de 

2010 e alterada por seis Leis Complementares – LC (a saber: LC 474/12; LC 478/12; LC 

479/12; LC 498/13; LC 518/13; LC 520/13), a relativa garantia de proteção aos diversos 

tipos de patrimônio apresenta-se na Seção II – Dos requisitos urbanísticos e ambientais ao 

tratar, no Artigo 9º, dos requisitos para o parcelamento do solo:  

 

Subseção I 
Das Disposições gerais 
Art. 9º. O parcelamento do solo deverá atender às disposições desta Seção, 
na forma dos artigos seguintes. 
Art. 10. Não poderão ser parcelados para fins urbanos: 
(...) 
V - onde houver proibição para o tipo de empreendimento pretendido em 
virtude de leis de proteção do meio ambiente ou do patrimônio 
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico e espeleológico; (...) (SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS, 2010). 

 

É na Seção III, quando se classificam as zonas de uso, que o Município não só 

delimita como visa estabelecer uma política tênue de proteção aos Patrimônios já 

reconhecidos da cidade. Estipula-se nos Artigos 127, XIX e XX, Seção III, sobre a 

classificação das Zonas de uso que, 

 

Art. 127. A área urbana do Município estabelecida na Lei Complementar 
Municipal nº 306, de 17 de novembro de 2006, alterada pelo artigo 124 
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desta lei complementar, fica subdividida nas zonas de uso a seguir descritas 
e delimitada no Anexo 11 (Mapa 4)(*) (vide Anexo C), desta lei 
complementar: 
(...) 

XIX - Zona Especial de São Francisco Xavier - ZESFX: constitui-se da 
área do núcleo urbano de São Francisco Xavier caracterizada pelas áreas 
destinadas a fomentar as atividades de turismo e a proteção de seu 
patrimônio histórico, paisagístico e cultural, incluindo a Rua XV de 
Novembro até o trevo de Santa Bárbara; 
XX - Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico 
e Cultural - ZEPH: constitui-se de áreas a serem preservadas, recuperadas 
e mantidas por razões históricas, culturais, artísticas, arqueológicas, 
paisagísticas e ambientais; 
(...). (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010). 

 

Portanto, estabelecem-se duas zonas especiais de proteção ao Patrimônio. Uma é a 

Zona Especial de São Francisco Xavier – ZESFX e, a outra, a Zona Especial de Preservação 

do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural – ZEPH (Vide mapa no Anexo C). Porém, 

há também características específicas da Zona Central – ZC que são protegidas pela atual 

Lei de Zoneamento. Lê-se, na Seção V da citada lei: 

 

Das características e restrições específicas das zonas de uso (...) 
Art. 134. São características específicas da Zona Central - ZC: I - os 
imóveis localizados na área compreendida dentro do círculo com raio de 
300,00m (trezentos metros) cujo centro é a Igreja São Benedito deverão ter 
os projetos de construção, reforma, ampliação ou regularização 
previamente aprovados pelo Conselho do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT; 
II - os imóveis de Inscrição Imobiliária 10.0004.0011.0000, 
10.0004.0012.0000, 10.0004.0013.0000, 10.0004.0014.0000, 
10.0004.0017.0000, 10.0004.0009.0000 e 10.0004.0019.0000 localizados 
no Setor de Preservação - SP, definido pela Lei Municipal nº 6.145, de 28 
de agosto de 2002, alterada pela Lei Municipal nº 7.115, de 06 de julho de 
2006, compreendido por parte da quadra situada entre a Avenida Dr. 
Nelson D’Ávila, Praça Afonso Pena, Rua Humaitá e Rua Dolzani Ricardo, 
não poderão ser objeto de anexação, desdobro de lotes, demolição, 
reforma, ampliação, reconstrução, novas edificações, desmatamento ou 
movimento de terras sem prévia autorização do Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - COMPHAC; 
III - novos projetos ou ampliações em imóveis confinantes aos bens 
preservados pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Paisagístico e Cultural - COMPHAC devem respeitar, quando confinantes 
laterais e fundos, recuo mínimo frontal e lateral de 3,00m (três metros) e 
gabarito de 8,70m (oito metros e setenta centímetros), e quando confinante 
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de fundos, recuo mínimo de fundos de 3,00m (três metros), sendo que estes 
recuos devem ocorrer paralelamente à face do lote que confrontar com o 
bem preservado; 
(...). (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010). 

 

 Agrega-se ainda que no Artigo 142 da Lei de Zoneamento “as características 

específicas da Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural 

– ZEPH serão fixadas de acordo com as diretrizes da Secretaria de Planejamento Urbano, 

depois de ouvido o COMPHAC” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010). E, por fim, a última 

referência que se faz ao patrimônio e sua preservação é no artigo 277 da citada lei que 

delibera sobre o EIV – Estudo de Impacto na Vizinhança e os efeitos positivos e negativos 

da atividade em relação ao patrimônio natural e cultural 

 
Art. 277. O EIV deverá caracterizar os impactos de vizinhança tais como 
na sobrecarga incidente na infraestrutura instalada e a sua capacidade de 
suporte (consumo de água, de energia elétrica, gás canalizado, geração de 
resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais); no 
sistema de circulação e transportes (sistema viário, tráfego gerado, 
acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e 
desembarque, transporte público e individual) e sobre a morfologia urbana 
na área de influência do empreendimento; contemplando, no mínimo, os 
efeitos positivos e negativos da atividade, em especial no que se refere ao 
adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; 
valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte 
público; ventilação e iluminação; paisagem urbana, patrimônio natural e 
cultural e projeto de compensação urbanística na área de influência do 
empreendimento (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010). 

 

O COMPHAC – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos foi criado pela Lei 

Municipal nº 2869/84 de setembro de 1984 (alterada pela Lei nº 5864/01 de 22 de maio de 

2001) é o órgão municipal ao qual compete, conforme seu Artigo 2º  

a adoção de todas as medidas para a defesa do patrimônio histórico, 
artístico e cultural do município cuja conservação se imponha em razão de 
fatos históricos memoráveis, do seu valor folclórico, artístico, documental 
ou cultural, bem como dos recantos paisagísticos que mereçam ser 
preservados (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2001).     
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Conforme a dissertação de mestrado de Paulo Eduardo Oliveira Costa (2007), 

intitulada Legislação urbanística e crescimento urbano em São José dos Campos, 

em 1981 foi criada a Secretaria de Planejamento e Informática, sendo que 
o departamento de planejamento continuou a exercer seu papel de 
coordenação e acompanhamento dos Planos e Programas. Destacamos 
nesse período, a formulação de uma proposta elaborada por essa secretaria 
para a primeira lei sobre o Patrimônio Histórico e Ambiental do Município 
(COSTA, 2007, p. 101).  

 

Vê-se nessa proposta o embrião para o que, em um futuro próximo, seria o 

COMPHAC – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos. Talvez seja um pouco tardia 

a preocupação do município posto que – em âmbito federal – já haviam o Decreto-Lei n. 25, 

de 30 de novembro de 1937 e a Lei n. 3.924, de 26 de julho de 1961. O Decreto Lei n. 25 

tem como objetivo organizar a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional ao passo 

que a Lei n. 3.924 proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer fim, da totalidade ou 

parte das jazidas arqueológicas (grifo nosso). Ações essas que são consideradas crime 

contra o patrimônio nacional conforme a obra Normas e Gerenciamento do Patrimônio 

Arqueológico organizada por Rossano Lopes Bastos e Marise Campos de Souza (2010).  

Além dessas duas leis federais (Decreto-Lei n. 25 e Lei n.3.924) há outros 

instrumentos legais que regulam e normatizam o patrimônio. A saber: 

- Constituição Federal de 1988 (artigo 225, § IV): considera como patrimônio cultural 

brasileiro os sítios arqueológicos. Garantindo, dessa forma, sua guarda e proteção conforme 

estabelecido no artigo 216 (BASTOS; SOUZA CAMPOS, 2010, p. 3); 

- Portaria SPHAN/MinC 07, de 01 de dezembro de 1988: normatiza e legaliza 

quaisquer ações de intervenção junto ao patrimônio arqueológico nacional (BASTOS; 

SOUZA CAMPOS, 2010, p. 69-73) e; 

- Portaria IPHAN/MinC n. 230, de 17 de dezembro de 2002: define o escopo das 

pesquisas arqueológicas a serem executadas durante as diferentes fases de licenciamento 

ambiental da obra (BASTOS; SOUZA CAMPOS, 2010, p. 74-77). 

Nota-se, através das leis supramencionadas, somente um leve tangenciamento entre 

as leis de esferas Federal e Municipal. Pois mesmo com o alinhamento que o Plano Diretor 



44 

 

de Desenvolvimento Integrado e a Lei de Zoneamento do município de São José dos Campos 

apresentam com o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Metrópole, acaba que as leis que 

regulam e protegem o patrimônio da cidade ficam diluídas ao dependerem da aprovação do 

COMPHAC.  

Como veremos no próximo capítulo, o crescimento urbano não só evidenciou, mas 

também contribuiu para a descoberta de novos vestígios e, principalmente sítios 

arqueológicos. Tais descobertas, antes da promulgação da Portaria IPHAN nº 230/02, eram 

consideradas fortuitas por não estarem contextualizadas dentro de um laudo, diagnóstico, 

pesquisa ou projeto de prospecção arqueológica balizados pelo IPHAN. Grande parte dessas 

descobertas foram relatadas no final do 1º capítulo.   
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Capítulo III 
Cultura e Patrimônio Histórico:  

Conflitos entre a expansão urbana e a preservação  
 

Não existe espaço que não seja marcado pela dimensão histórica. Apesar do forte 

processo de urbanização e transformação do espaço físico de muitas cidades, em muitas 

delas vemos o passado ainda pulsar de forma significativa, seja por meio da configuração da 

paisagem, da arquitetura, dos traçados das ruas, da existência de bustos e monumentos que 

nos remetem ao passado; seja pela permanência das tradições e dos costumes. Em outras, a 

relação com o passado é tão traumática que se esforça por esquecê-lo. 

O espaço urbano, com seu traçado físico, pode ser entendido como um catálogo 

histórico da movimentação social. Substrato de acomodações de sociedades pretéritas, o 

espaço, feito lugar, carrega os sinais das sociedades que por ele passaram. Existem formas 

de identificar o espaço por onde o homem passou; e, sobretudo, existem formas de identificar 

o homem que no espaço se fixou. 

Cada sociedade lida com o passado de diferentes formas. É comum encontrarmos 

sociedades que permanecem ligadas ao passado e a tudo a ele relacionado. Esse é o caso das 

cidades históricas que, apegadas à tradição, fazem dela o mote da sua sobrevivência 

econômica. Por outro lado, é comum também encontrarmos cidades que reforçam tanto seu 

presente, que o passado passa a ser uma ameaça a um tempo que se quer apagar da memória. 

De qualquer forma, não existe presente sem passado.  

Na concepção de Hobsbawn (2012), o molde do passado continua a modelar o 

presente, queiramos ou não. Isso significa que o presente não é uma extensão do passado, 

mas uma transformação e ajustamento deste. O passado é referência tanto para as sociedades 

que querem se manter vinculadas à tradição como para as que querem negá-lo. O certo é que 

não tem como negar as suas marcas. Essas marcas, amálgama das identidades de grupo, se 

expressam por meio do patrimônio cultural, seja ele na sua forma material ou imaterial.  

As sociedades contemporâneas passam por transformações que acabam por 

fortalecer determinados grupos que, sustentados pela base econômica, se sentem no direito 

de definir o que deve ou não ser lembrado, o que deve ou não ser preservado. Assim como 

o espaço, os grupos hegemônicos passam a dominar também os valores que dominam as 

condições culturais. Até há pouco tempo atrás, só era digno de serem lembradas as histórias, 
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feitos e personalidades das classes dominantes, dos vencedores. Estes, dominavam a história 

e a narrativa, sempre contada a partir de seu ponto de vista. Propunha-se guardar para a 

posteridade as referências dos segmentos que dominavam, em todos os sentidos, a história 

da sociedade, história essa que passava a ser patrimônio da comunidade.  

A compreensão da história como uma acumulação de ruínas, de sujeitos pequenos e 

menores frente à redenção da historiografia burguesa é uma concepção moderna. Benjamin 

já dizia: 

O cronista, que narra os acontecimentos em cadeia, sem distinção entre 
grandes e pequenos, faz jus à verdade, na medida em que nada do que uma 
vez aconteceu pode ser dado como perdido para a história. É verdade que 
só a humanidade redimida será dada a plenitude do seu passado. E isso 
quer dizer que só para a humanidade redimida o passado se tornará citável 
em cada um dos seus momentos (BENJAMIN, 2012, p. 10). 

 

A história dominante sobrepôs histórias, soterrando memórias de segmentos 

silenciados por rígidas e cruéis lutas de domínio político e cultural. No entanto, marcadas 

por novas concepções formuladas pelas demandas de entendimento e compreensão da 

sociedade atual, conceitos foram revistos e novos valores foram atribuídos às histórias dos 

vencidos. Essas histórias, silenciadas ou desprezadas, para fazer valer a força e poder de uns 

sobre outros, hoje são recuperadas e fazem submergir outras “verdades” e outras histórias. 

Redimidas ou não, a humanidade tenta tornar citável o passado perdido no rol de seu 

patrimônio histórico e cultural. 

A Carta de Atenas (1931) foi a primeira das cartas patrimoniais elaborada por uma 

conferência internacional em reação à dinâmica modernista da época que pregava a 

reformulação dos espaços. A Conferência propunha a defesa do patrimônio, particularmente 

dos edifícios históricos, num momento em que demolir o velho para abrir espaço para o novo 

era a palavra de ordem. A Carta de Veneza, publicada 33 anos depois, em maio de 1964, 

tratou sobre conservação e restauração de monumentos e sítios. A Carta de 1964 determinou 

que “o monumento não pode ser separado da história da qual é testemunho e nem do 

ambiente no qual se encontra” (IPHAN, 1964). Essa Carta foi linha de orientação e fonte de 

ideias para políticas e práticas de governos, assim como foi base para os trabalhos 

acadêmicos e dos profissionais da área da arqueologia.  

Para nosso estudo, é importante a noção de monumento histórico, que compreende 

tanto a criação arquitetônica isolada, como o ambiente urbano ou paisagístico que constitua 
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o testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 

acontecimento histórico. Esta noção se aplica não somente às grandes obras, como também 

as obras modestas que com o tempo tenham adquirido um significado cultural. 

Visando atribuir sentido e valor ao patrimônio cultural, a Constituição Federal 

Brasileira de 1988, no seu Art. 216, ressalta que  

constitue patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; II - os modos de criar, fazer 
e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

De acordo com a Constituição, cabe ao Poder Público, com a colaboração da 

comunidade, “promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação” (BRASIL, 1988). O documento constitucional deixa claro que os danos e 

ameaças ao patrimônio cultural são passíveis de punição, na forma da lei (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 

De acordo com a Carta Sobre a Proteção e a Gestão do Patrimônio Arqueológico, 

Preparada pelo International Commitee for the Management of Archqeologic Heritage 

(ICAHM, 1990) e aprovada pela 9.ª Assembleia Geral de Lausanne, em 1990,  

o patrimônio arqueológico é aquela parte do material arqueológico a partir 
da qual os métodos arqueológicos proporcionam informação primária. Ele 
compreende todos os vestígios da existência humana e consiste em sítios 
relacionados com todas as manifestações da atividade humana, estruturas 
abandonadas, e vestígios de todos os tipos (incluindo sítios subterrâneos e 
subaquáticos), bem como todos os materiais culturais transportáveis que 
lhes estão associados. 

 
 A existência dos códigos legais pressupõe uma ação a que se deve ordenar. Os 

diferentes artigos que compõem a Constituição Brasileira e os documentos internacionais 

que tratam do patrimônio histórico ressaltam a importância que a preservação do patrimônio 

cultural – seja ele histórico ou arqueológico – tem para uma nação ou para uma comunidade. 
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Parte-se do princípio que a preservação ativa a memória coletiva e permite o acesso e o 

direito à consciência histórica (ZANETTI, 2008a). No entanto, entre a existência do bem 

cultural e a sua preservação, mesmo que apoiada pela legislação magna, há um longo e 

custoso caminho. 

 

Patrimônio e preservação: algumas questões do ponto de vista do planejamento 

urbano 

Por mais que a questão do patrimônio e de sua preservação já esteja bem estruturada 

jurídica e cientificamente, tais questões ainda não dialogam com a área do planejamento 

urbano e regional. Há vários tipos de patrimônios, segundo o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e, tanto o planejamento urbano e regional quanto a 

falta dele afeta direta e indiretamente a preservação do patrimônio, seja ele material ou 

imaterial.  

Quando um plano diretor é traçado e obras de impacto são planejadas, por mais que 

algumas leis protejam o patrimônio histórico e arqueológico, as descobertas e/ou mesmo a 

presença de um bem arqueológico já tombado – gera uma série de implicações, sobretudo 

para os que estão envolvidos na especulação e interesses imobiliários, por considerarem as 

descobertas um obstáculo ao crescimento urbano almejado. 

Segundo Carolina Bayma Cavalcanti, “com a criação do Estatuto da Cidade, 

concretiza-se o conceito de função social da propriedade, possibilitando o surgimento de 

uma espécie de ‘função social do patrimônio histórico e cultural’” (CAVALCANTI, 2010). 

Porém, a mesma autora explicita um importante conflito ao qual se depara o planejamento 

urbano e regional:  

a polêmica em torno da estratégia a ser utilizada nas ações de reabilitação 
de áreas urbanas degradadas, em especial em sítios históricos, envolve uma 
disputa entre o setor imobiliário e os órgãos de gestão do patrimônio 
cultural, que parte do tradicional impasse entre as políticas de preservação 
e as políticas de desenvolvimento econômico. As primeiras tidas como um 
fator de ‘engessamento’ da cidade, que impede o crescimento e o 
desenvolvimento econômico e urbano, e as últimas consideradas 
predatórias e a serviço do grande capital, que destrói a memória da cidade 
e de seus habitantes em prol da obtenção de lucros cada vez maiores através 
da especulação imobiliária (CAVALCANTI, 2010). 
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No Brasil há uma extensa legislação para a proteção do patrimônio cultural. Porém, 

tais leis – que abrangem desde a esfera federal até a municipal – na maioria dos casos, são 

vistas como questões e/ou problemas a serem contornados por parte de interesses 

particulares que visam à manutenção e expansão do mercado imobiliário por meio do 

crescimento urbano pautado em exclusivismos de classes e fornecedor de segmentos sociais 

abastados. Cabe salientar que  

as políticas culturais sofrem pressões dos interesses coorporativos, das 
políticas internas e externas, o que debilita a ação pública na área cultural. 
No entanto o Estado não pode declinar de sua responsabilidade, e a cultura 
para não ficar fragilizada necessita de uma política de continuidade que 
evite por parte dos governos o desmantelamento de instituições e a 
continuidade de ações e projetos. Assim, a cultura fica dependendo da 
estabilidade institucional do Ministério da Cultura para a continuidade de 
suas políticas. A cultura como uma herança coletiva deve ser 
democratizada e estar acessível à comunidade. O patrimônio cultural deve 
ser valorizado, por meio de critérios bem estabelecidos nos quais estejam 
contemplados a diversidade e o pluralismo, política esta, simultaneamente, 
preventiva e proativa (SOUZA, 2010, p. 51). 

 

Dentro do contexto nacional, o município de São José dos Campos não é uma 

exceção.  

Patrimônio e preservação em São José dos Campos 

 

De acordo com Costa (2010), o processo de dispersão urbana no Brasil “se dá em 

duas direções: na manutenção do modelo tradicional da existência e ampliação de uma 

‘periferia pobre’ e o surgimento de loteamentos mais ‘nobres’, murados, resultados de uma 

exclusão intencional por parte da população de maior poder aquisitivo” (COSTA; De 

MARIA, 2010, p. 110). 

Conforme Costa e De Maria, em seu texto Crescimento urbano e novas formas de 

urbanização na cidade de São José dos Campos (SP), 

em geral, as cidades médias brasileiras apresentam um padrão de 
urbanização similar, calcado na valorização das áreas de maior interesse 
aos diversos agentes envolvidos no processo imobiliário local. O Estado, o 
mercado imobiliário, os incorporadores, os construtores, trabalham em 
conjunto para que todos possam obter os maiores lucros possíveis nos 
investimentos implantados. O Estado de São Paulo, por exemplo, apresenta 
tais similaridades se forem comparadas diferentes cidades médias 
(COSTA; DE MARIA, 2010, p. 113). 
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Porém, o padrão de urbanização supramencionado assim como suas características 

predatórias, impactou profundamente o patrimônio cultural – principalmente no que 

concerne ao patrimônio arqueológico ao se utilizarem da  

 

implantação de tecnologia ‘limpa’ – em empreendimentos de grande 
envergadura – nem sempre obedece a padrões de intervenção compatíveis 
com a magnitude dos impactos sobre o Patrimônio Arqueológico. Desta 
forma, tornam-se necessárias a elaboração e a execução de projetos de 
levantamento e salvamento arqueológico que contemplem de forma 
satisfatória a salvaguarda dos bens arqueológicos. As ações de fiscalização 
e vistoria de empreendimentos por parte do Iphan identificaram 
particularmente problemas que ocasionaram a destruição, mutilação e 
perdas de informação da memória nacional (SOUZA, 2010, p. 46). 

 

 Buscando evitar não só “novas” perdas do patrimônio, mas também a proteção e 

salvaguarda dos bens culturais, a nação brasileira respaldou-se em garantir que  

do ponto de vista legal, existem algumas leis e normas que garantem à 
população acesso aos bens arqueológicos. Por exemplo, na Constituição 
Federal, em seus artigos 215, 216 eles são considerados bens da União 
Federal, ou seja, de uso público e de alcance social. O Iphan, por sua vez, 
editou algumas portarias, entre elas, a Portaria Iphan n. 230/02, que garante 
nos projetos arqueológicos desenvolvidos um programa de educação 
patrimonial, que atenda aos vários segmentos envolvidos com o patrimônio 
arqueológico (SOUZA, 2010, p. 52). 

 

 De tal forma, fica evidente, pela Legislação brasileira, a preocupação pela 

preservação dos bens patrimoniais, preocupação que se torna mais efetiva por meio da 

promulgação da Portaria 230, de 17 de dezembro de 2002 em que o trabalho de Arqueologia 

Preventiva foi regulamentado para todas as fases de licenciamento ambiental e que impactou 

diretamente no tempo de execução dos empreendimentos que, claro, afetam a expansão 

urbana. Segundo o IPHAN, a edição da portaria mencionada acima 

explicita de forma didática aquilo que está em norma geral para a execução 
dos programas preventivos de arqueologia. Ela identificou e demarcou o 
tempo dos estudos arqueológicos para a obtenção de licenças ambientais 
em urgência ou não, e para a implantação de empreendimentos 
potencialmente causadores de danos a base finita do patrimônio cultural 
arqueológico. Ao definir os parâmetros para o licenciamento, garantiu a 
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inserção da associação de arqueólogos no mercado de trabalho junto às 
empresas de consultoria e assessoria ambientais (SOUZA, 2010, p. 50). 

 

São José dos Campos, assim como muitas outras cidades com rápido 

desenvolvimento, teve inúmeros empreendimentos liberados nas últimas décadas, período 

em que não havia uma regulamentação e exigência legal como a Portaria 230/02 que 

estabelecia as diretrizes para liberação de tais empreendimentos. Segundo o IPHAN 

hoje, no Brasil, para a realização de projetos de implantação de 
empreendimentos visando construções de estradas, ferrovias, metrôs, 
hidrovias, aeroportos, portos, hidroelétricas, linhas de transmissão de 
energia elétrica, gasodutos, oleodutos, polidutos, minerodutos, minerações 
de diversas substâncias, usinas de beneficiamento de açúcar e álcool, 
plantações e lavouras mecanizadas, empreendimentos imobiliários, 
instalação de indústrias, transposição de rios e para quaisquer atividades 
que causam remoção de terra, são necessários a execução de estudos 
ambientais e os estudos sobre a possibilidade de afetação de sítios 
arqueológicos (SOUZA, 2010, p. 52). 

 

E, como apontado nos estudos de Costa e De Maria (2010, p. 119), “recentemente 

foi observada uma reorganização do espaço intraurbano na cidade de São José dos Campos, 

considerando a nova face da cidade frente às mudanças no panorama econômico do país e 

considerando as novas leis municipais de zoneamento”.  

 

Costa e De Maria (2010) quantificaram o processo de crescimento da cidade de São 

José dos Campos entre 1953 e 1997. De acordo com os autores, a cidade ocupava, em 1953, 

2,8 km² e passou a ocupar, em 1997, 55,6 km². Isto significou um crescimento da ordem de 

aproximadamente 1.800%, sendo que o maior crescimento se deu entre 1973 e 1985, período 

em que o município se firmou como Polo Tecnológico, atraindo um contingente 

populacional significativo. 
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Figura 16: Área urbana entre 1997 a 2007.  

 
Fonte: Costa e De Maria (2010, p. 123). 

 

Para se ter uma ideia do crescimento do município, o percentual médio de 

crescimento anual de 6,8%, entre 1970 e 1980, foi superior à taxa registrada no Estado de 

São Paulo, no mesmo período. Neste estudo verificou-se “uma tendência à dispersão da 

mancha urbana, ou seja, entre 1985 e 1997, já era possível se observar uma tendência à 

fragmentação da área urbana principalmente na Região Leste, área em que predominavam 

os loteamentos clandestinos” (COSTA; DE MARIA, 2010, p. 119-120). 

Tal estudo evidencia e comprova o crescimento mais do que acelerado da cidade de 

São José dos Campos. Porém, há outro fato investigado e analisado muito importante, o 

crescimento significativo da mancha urbana (Figura 17). 
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Figura 17: Taxa de crescimento da área urbana de São José dos Campos entre 1997 a 2007.  

 
Fonte: Costa e De Maria (2010, p. 122). 

 

Entre 1997 a 2007 a cidade  

 

apresentou um crescimento da mancha urbana mais significativo entre os 
períodos de 2000 e 2005, apesar do crescimento verificado entre 1997 e 
2000 ter sido mais representativo pois ocorreu em apenas 3 anos. Entre 
1997 e 2007, a cidade teve um crescimento total de 21,8 km², significando 
um aumento de quase 33% da área urbana existente em 1997. Se 
distribuirmos esse crescimento ao longo dos períodos, é possível verificar 
que entre 1997 e 2000, a cidade cresceu quase 10 km², o que representa 
45% do total entre 1997 e 2007, 10,5 km² entre 2000 e 2005, representando 
quase 48% do total acrescido, e 1,5% km² entre 2005 e 2007, representando 
7% do total. Nesse sentido, a cidade cresceu, com mais intensidade, entre 
1997 e 2000 pois em apenas 3 anos a área aumentou 3,3 km²/ano, enquanto 
que entre 2000 e 2005 este aumento caiu para 2,1 km²/ano (COSTA; DE 
MARIA, 2010, p. 121). 

 

Sabendo-se que o processo de urbanização do município foi intenso a partir da década 

de 1970, e que só em 2002 é que foi promulgada a Portaria 230/02 que decreta a 

obrigatoriedade de laudos e/ou relatórios de prospecção arqueológica a fim de proteger e 

salvaguardar as possíveis descobertas arqueológicas pode-se aferir que, provavelmente, 

parte do patrimônio arqueológico regional deve ter sido soterrada.  

A preservação de bens dessa natureza, que deveria ser de interesse público, em larga 

medida torna-se privado, e pode ser medido pela prática enraizada de alguns pesquisadores 

da arqueologia em omitir dados em relação ao patrimônio arqueológico; essas ações “vão 
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desde o não registro dos sítios arqueológicos para conhecimento de todos até a resistência 

em tornar transparente aos órgãos normalizadores e fiscalizadores os custos financeiros 

envolvidos nas pesquisas de um bem público, como o é o bem arqueológico” (BASTOS, 

2010, p. 17-18). 

A Figura 18 mostra a rápida evolução da área urbana do município de São José dos 

Campos de 1953 a 2005, sobretudo a partir de 1970, quando o município afirmava sua 

identidade industrial e tecnológica, o que demandava espaço para alojar seus equipamentos 

de produção. Como a preocupação em salvaguardar os bens arqueológicos, respaldados 

pelos instrumentos legais, amparados pela Constituição e pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado é algo recente, pode-se pressupor que, orquestrados pela lógica 

de mercado, os interesses privados falaram mais alto, comprometendo o alto potencial de 

matriz arqueológica da região. 

 

Figura 18: Evolução da área urbana do município de São José dos Campos (1953 – 2005) 
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Fonte: Costa et al. (2005 apud SOUZA, 2008, p. 42). 
 

Após a Portaria 230/02, tramitaram pela 9ª Superintendência Regional do IPHAN 41 

processos já finalizados, aprovados e arquivados no município de São José dos Campos. 

Desses 41 processos, 23 referem-se a obras públicas e 18 a empreendimentos privados. Do 

total desses 41 processos, houve ocorrências arqueológicas em 17 deles (vide Tabela 4). 

Dentro desses 41 processos, somente cinco referem-se a empreendimentos em nível regional, 

ou seja, envolvem mais de duas cidades do Vale do Paraíba. Os resultados da investigação 

documental, realizada em 41 processos finalizados, aprovados ou arquivados, relacionados 

ao município de São José dos Campos, estão apontados na tabela 3 a seguir. A quantidade 

de processos encerrados e arquivados bem como as descobertas fortuitas variam 

temporalmente de 1988 a 2014: 

 

Tabela 3: Tipos de empreendimentos abrangidos nos processos. 

Empreendimentos distribuídos em 41 pastas de processos 100% 
Descobertas fortuitas, pedidos de tombamento e obras de restauração. 21,95% 
Sistemas de esgoto sanitário e/ou aterro sanitário  19,51% 
Loteamentos / empreendimentos imobiliários 17,07% 
Obras viárias municipais e/ou federais 17,07% 
Infraestrutura regional (gasodutos e linhas de transmissão de energia) 12,20% 
Loteamentos industriais 7,32% 
Ampliação de plantas industriais 4,88% 

 
Fonte: Consulta ao arquivo da 9ª Superintendência Regional do IPHAN/SP. 
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Tabela 4: Relação de processos e concentração dos mesmos nas zonas do município bem como a ocorrência 
de vestígios arqueológicos nos mesmos. 

Zona do município 

de São José dos 

Campos 

número de processos 

(constam processos 

em si e notificações de 

descobertas fortuitas) 

vestígios arqueológicos 

 (em quantidade e % 

deles) 

Empreendimentos Públicos 

(quantidade e % deles) 

Empreendimentos 

Privados 

(quantidade e % 

deles) 

CENTRAL 7 
3 4 3 

42,86% 57,14% 42,86% 

NORTE 5 
1 4 1 

20% 80% 20% 

LESTE 15 
6 9 6 

40% 60% 40% 

SUDESTE 4 
2 2 2 

50% 50% 50% 

SUL 6 
2 3 3 

33,33% 50% 50% 

OESTE 4 
2 2 2 

50% 50% 50% 

SFX 0 
0 0 0 

0% 0% 0% 

Fonte: Elaboração do autor a partir de consulta ao arquivo da 9ª Superintendência Regional do IPHAN/SP. 
 
 
Figura 19: Organização territorial do município de São José dos Campos (SP). 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de São José dos Campos – SP. 
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Destaca-se que São José dos Campos possui vinte e sete (27) bens tombados como 

patrimônios edificados de acordo com a publicação São José em Dados, de 2016, sendo que 

somente três deles também são tombados em escala estadual (vide Tabela 5). Dentre os 

processos já finalizados e arquivados junto ao IPHAN, chega-se à informação de uma média 

de dezessete sítios arqueológicos no território do município conforme a tabela 5.13 Fato 

importante é que nenhum deles foi tombado em qualquer instância, assim como nenhum dos 

sítios ou jazidas figuram no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA.  

Tabela 5: Patrimônio Edificado do município de São José dos Campos – SP. 
BENS PRESERVADOS LOCALIZAÇÃO 

NÍVEL DE 
TOMBAMENTO 

Cadeia de Santana R. Guarani, 141 Municipal 

Fórum Praça Afonso Pena, 74 Municipal 

Praça João Mendes Centro Municipal 

Capela Nossa Senhora da Saúde Av. Heitor Villa Lobos, 1961 Municipal 
Instituto das Pequenas Missionárias de Maria 
Imaculada 

R. Major Antonio Domingues, 190 Municipal 

Residência de João Batista de Souza Soares R. Sebastião Humel, 439 Municipal 

Residência de Mario Weiss Av. Dr. Nelson D´Ávila, 363 Municipal 

Residência de Genésia Tarantino Praça Padre João, 22 Municipal 
Complexo da Tecelagem Parayba e Fazenda 
Santana do Rio Abaixo 

Bairro de Santana Municipal e Estadual 

Cine Santana R. Rui Barbosa, 2005 Municipal 

Capela Santa Cruz R. José Leite da Silva, 60 Municipal 

Sanatório Vila Samaritana R. Paraibuna, 75 Municipal 

Estação ferroviária central Av. Sebastião Gualberto, n° 203 Municipal 

Estação Ferroviária Eugenio de Melo Distrito de Eugenio de Melo Municipal 

Estação Ferroviária Martins Guimarães Estrada Municipal Martins Guimarães Municipal 

Estação Ferroviária Limoeiro R. Carlos Marcondes, s/n Municipal 

Sanatório Vicentina Aranha 
R. Eng. Prudente Meirelles de 
Morais, 302 

Municipal e Estadual 

Paço Municipal Pça. Afonso Pena, 29 Municipal 

Empresa Luz e Força de S. J. Campos Eugenio de Melo Municipal 

Mercado Municipal Sebastião Humel e Trav. Chico Luiz Municipal 

Capela de São Miguel Largo São Miguel, 66 Municipal 

Theatro São José R. XV de Novembro, 99 Municipal 

Cap. NS. Aparecida Travessa Chico Luiz, 67 Municipal 

Banhado APA IV Municipal 

Cinema Paratodos R. Cel. José Monteiro, 68 Municipal 

Igreja São Benedito Praça Afonso Pena, 267 Municipal e Estadual 

Faculdade de Direito do Vale do Paraíba Praça Candido Dias Castejon, 116 Municipal 

Fonte: PMSJC (2016). 
 

 

                                                           
13

  Atualmente aponta-se para 22 sítios encontrados no município, segundo reportagem de O Vale veiculada 
em 15 de junho de 2014. O VALE. História Arcos & flechas, 2014. Disponível em: 
<http://www.ovale.com.br/2.624/historia-arcos-flechas-1.537497>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
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Não aparece nenhuma ocorrência de sítios arqueológicos na cidade de São José dos 

Campos junto ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) (vide figura 20). É 

uma questão relevante pensarmos sobre o porquê de tal ausência, visto que alguns projetos 

de pesquisa para obtenção de licença junto ao IPHAN apontam um número de dezessete (17) 

sítios arqueológicos nessa mesma cidade (vide Tabela 6). 

 
Tabela 6: Sítios arqueológicos no Vale do Paraíba 

VALE DO PARAÍBA           SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
Aparecida 10 

Caçapava 04 

Canas 03 

Jacareí 06 

Jambeiro 01 

Natividade da Serra 02 

Paraibuna 03 

São José dos Campos 17 

São Bento do Sapucaí 01 

Taubaté 03 
Fonte: Cali (2010, p. 25). 

 

Figura 20: Printscreen da tela de busca por sítios arqueológicos na cidade de São José dos Campos/SP. 

 

Fonte: IPHAN.14 

                                                           
14 IPHAN. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Sistema de 
Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA). 2014. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/236>. Acesso em 07 de setembro de 2015. 
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Já na página do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA) do 

IPHAN aparecem oito ocorrências (vide figuras 21 e 22), onde pode-se consultar uma breve 

ficha e ter acesso aos dados básicos no processo em questão. 

Figura 21: Printscreen da tela de busca no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA) 
por sítios arqueológicos na cidade de São José dos Campos/SP. 

 
Fonte: IPHAN.15 
 
Figura 22: Printscreen da tela de busca e resultados no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 
Arqueológico (SGPA) na cidade de São José dos Campos/SP. 

 
Fonte: IPHAN.16 

                                                           
15 IPHAN. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Sistema de 
Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA). 2014. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/236>. Acesso em 07 de setembro de 2015. 
16 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/236>. Acesso em 07 de setembro de 2015. 
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Enfim, pode-se entender que tais discrepâncias evidenciam diretamente a existência 

de conflitos e uma grande pressão por parte de interesses particulares que, pautados em uma 

lógica capitalista, mantêm as especulações de um mercado imobiliário com considerável 

possibilidade de expansão. Evitando, dessa forma, não só o acesso ao patrimônio cultural – 

seja ele histórico ou arqueológico, mas também evitando o acesso da população a uma 

consciência histórica reconstruída em base a identidade e a memória coletiva dos 

patrimônios descobertos. 

As pesquisas documentais realizadas junto ao arquivo da 9ª Superintendência 

Regional do IPHAN, evidenciaram as discrepâncias ao se comparar os processos já 

arquivados. Em um processo finalizado em 2009 lê-se que, 

embora o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – CNSA/IPHAN, não 
apresente registros (grifo nosso) para o município de São José dos 
Campos, nele é conhecido um sítio arqueológico associado a uma 
ocupação mais antiga, por caçadores-coletores. Essas evidências de 
ocupação por grupos não ceramistas, em toda a bacia do rio Paraíba do Sul, 
foram registradas apenas para o distrito de São Francisco Xavier, no 
município de São José dos Campos. No local, de acordo com Bornal (apud 
CALDARELLI, 2001/2002), ocorrem peças líticas lascadas, dentre as 
quais se destacam as pontas de projéteis bifaciais (JULIANI, 2009, p. 19). 

 

Já em outros processos mais recentes, finalizados em 2011, são relatados sítios 

cadastrados junto ao CNSA como apontado por Bornal (2011) 

considerando que a área de abrangência do empreendimento situa-se no 
Vale do Paraíba, há de ressaltar que o município de São José dos Campos 
conta com uma série de referências bibliográficas apontando inúmeras 
ocorrências arqueológicas e achados fortuitos no âmbito de seus limites 
territoriais, além de sítios arqueológicos já registrados no CNSA – 
Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (grifo nosso). Por outro lado, 
apesar de um maior número de pesquisas arqueológicas terem sido 
desenvolvidas em sítios de natureza histórica, a ocupação do município 
remonta ao período pré-colonial, conforme atestam sítios arqueológicos 
indicando a presença de grupos caçadores coletores e horticultores 
ceramistas (p. 8). 

 

Ainda em 2011, Cali aponta, em um de seus relatórios, ao dissertar sobre a 

Caracterização Arqueológica de São José dos Campos (item 6.2) que  
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constam na base do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 
CNSA/IPHAN apenas dois sítios arqueológicos (grifo nosso), conforme 
segue: 
Alphaville 1 
Sítio Histórico. (...). 
Fonte: CNSA/IPHAN  
Fonte: Documento Antropologia e Arqueologia SC Ltda – Diagnóstico 
Arqueológico – Empreendimento Alphaville, município de São José dos 
Campos/SP.   
Sítio Colinas (...). 
Fonte: CNSA/IPHAN, Plácido Cali. (CALI, 2011, p. 29). 

 

Sobre o primeiro sítio arqueológico relatado por Cali (2011), encontra-se outra 

menção à descoberta em processo que tramitou no mesmo ano.  

Em 2006, por ocasião da implantação de um empreendimento no bairro de 
Urbanova foram identificados vestígios líticos lascados em um topo de 
colina suave a cerca de 150 metros do Rio Paraíba. Em 2009, sob a 
coordenação da arqueóloga Lúcia Juliani foi realizado o resgate do sítio ali 
existente, revelando um assentamento associado a grupos caçadores 
coletores, constituindo o primeiro achado desta natureza no município de 
São José dos Campos e revelando uma ocupação com cerca de 9.000 A.P. 
(BORNAL, 2011, p. 33-34). 

 

Em outro processo arquivado e finalizado no ano de 2012, relata-se que  

a arqueologia ainda não produziu dados suficientes para que pudéssemos 
ter um panorama adequado e amplo sobre o complexo passado pré-colonial 
da região do Vale do Paraíba, em especial sobre a área que abrange a Bacia 
de Taubaté, tida como AII – Área de Influência Indireta (que como um 
todo, não tem sido palco de pesquisas sistemáticas abrangentes). 
Tampouco foram registrados até hoje, no município de São José dos 
Campos, sítios arqueológicos no cadastro nacional oficial (CNSA, 
IPHAN, 2012) (grifo nosso), embora constem achados importantes no 
município em trabalhos já publicados (como será comentado mais a 
frente). De qualquer modo, é possível, por meio de trabalhos arqueológicos 
que abrangem a área ao menos parcialmente, esboçar um cenário sobre os 
contextos das sociedades e grupos que habitara a região antes da chegada 
dos colonizadores europeus. Segundo consta no CNSA/IPHAN, até o 
momento todos os sítios registrados na área tida como AII deste 
empreendimento apresentaram-se como cerâmicos ou lito-cerâmicos, 
sendo ligados, de modo geral, a ‘tradições’ como a Tupiguarani ou Aratu. 
Entretanto, tal fato não exclui, certamente, a possibilidade de serem 
identificados na área sítios de datação mais antiga, ligados ao contexto de 
grupos caçadores-coletores (ARQUEOLOGIKA, 2012, p. 35). 
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Ou seja, ressalta-se novamente a ausência de sítios arqueológicos registrados no 

município de São José dos Campos. A cidade, com base em tudo o que já foi exposto no 

final do Capítulo 1 e ao longo desse capítulo, apresenta alto potencial arqueológico. O que 

faz com que recomendações como a de Guimarães (2013) abaixo, sejam recorrentes nos 

diagnósticos de prospecção arqueológica executados na cidade. 

De todo modo, é necessário considerar que a bibliografia faz referência a 
sítios e/ou ocorrências na cidade de São José dos Campos. Segundo 
Plácido Cali (1999, p. 18), foram localizadas ocorrências arqueológicas 
nos bairros Torrão de Ouro, Bairrinho, Vista Verde, Jardim Três Josés, 
Bosque dos Eucaliptos e nos distritos de Eugênio de Mello e São Francisco 
Xavier. Por isso, consideramos que este Relatório Final, embora suficiente 
para a emissão da Licença Prévia (a Licença Prévia é liberada após a 
aprovação do EIA/RIMA, fase em que deverá ser apresentado o 
diagnóstico arqueológico do empreendimento, parêntesis do autor), não 
deve encerrar as atividades arqueológicas no âmbito das licenças 
posteriores. A realização de prospecções intensivas é fundamental para 
aumentar a certeza em relação à ausência de vestígios e, 
consequentemente, ao risco de afetação (GUIMARÃES, 2013, p. 62). 

Na figura abaixo (Figura 23), pode-se ter uma noção das regiões de ocorrências e/ou 

sítios arqueológicos no município de São José dos Campos. 

Figura 23: Regiões de ocorrências/sítios arqueológicos na área urbana do município de São José dos 
Campos/SP.  

 
Nota: Adaptado de Programa de Diagnóstico Arqueológico Interventivo para a Implantação da Via Banhado – 
Relatório Final, Município de São José dos Campos/SP. Janeiro de 2014. 
Fonte: Bornal (2014, p. 44).17  
                                                           
17 BORNAL, Wagner Gomes (Coord.). Programa de Diagnóstico Arqueológico Interventivo para a 
Implantação da Via Banhado, São José dos Campos, SP. São José dos Campos: Origem Arqueologia Pat. 
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Em uma reportagem do Jornal Valeparaibano de 15 de maio de 2004 (vide Anexo D) 

há um interessante relato do líder comunitário Francisco Domingos Raposo, morador do 

bairro Putim (Zona Leste da cidade) há mais de 45 anos que diz “o bairro tem mais de 135 

anos e nessa região havia tribos indígenas. Não é a primeira vez que são encontradas urnas 

de um cemitério indígena”. A zona Leste, como em reportagem veiculada recentemente no 

jornal O Vale18 tem sido palco de diversas descobertas arqueológicas ao longo das últimas 

décadas como já exposto no Capítulo 1 ao relatar-se os bairros de cidade com descobertas 

fortuitas. 

 

Figura 24: Imagem de sítio arqueológico na Zona Leste de São José dos Campos/SP. Reportagem veiculada 
no Jornal O Vale em 07 de março de 2016.  

 
Fonte: O Vale.19 
 

                                                           

Cultural e Natural, 2014.  Disponível em: 
<http://www.sjc.sp.gov.br/media/536385/10.3._relatorio_arqueologia_-_pdf.pdf>. Acesso em: 26 de junho 
de 2016.  
18 ALVES, Xandu. Novo sítio arqueológico ajuda a desvendar a história do Vale. O Vale, Região, 25 jun. 
2016. Disponível em: <http://www.ovale.com.br/2.620/novo-sitio-arqueologico-ajuda-a-desvendar-a-
historia-do-vale-1.693946>. Acesso em: 26 de junho de 2016.  
19 SANTOS, Daniela. Sítio arqueológico é encontrado na zona leste de São José. O Vale, Home, 7 mar. 
2017. Disponível em: <http://www.ovale.com.br/sitio-arqueologico-e-encontrado-na-zona-leste-de-s-o-jose-
1.664113>. Acesso em: 07 de junho de 2016.  
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Figura 25: Imagem recente da tampa de uma urna funerária encontrada em sítio arqueológico na 
cidade de São José dos Campos – SP.  

 

Nota: Imagem recente da tampa de uma urna funerária encontrada em sítio arqueológico na cidade 
de São José dos Campos – SP. Provavelmente trata-se do mesmo local da figura 24. 
Fonte: UOL Notícias20. 

 

Provavelmente entre 2002 e 2007 (não há data na Minuta, mas a pasta onde encontra-

se o documento no arquivo da 9ª Superintendência Regional do IPHAN aponta para esse 

período; vide Anexo E), houve uma proposta de contratação de uma Carta Arqueológica da 

Zona Leste do Município de São José dos Campos por meio de uma Minuta da Fundação 

Cultural Cassiano Ricardo. Entende-se que tal medida não foi efetivada pois, em 2011, ao 

ser realizado o laudo arqueológico da Igreja São Benedito, o arqueólogo Wagner Bornal 

orientou a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a aplicar tal medida nas orientações 

finais que faz no laudo mencionado: 

Que seja realizado o Zoneamento Arqueológico de todo o município de 
São José dos Campos a fim de evitar futuros e possíveis danos ao 
Patrimônio Arqueológico local (BORNAL, 2011, p. 56). 

 

                                                           
20 UOL Notícias. Ciência e Saúde. Arqueólogos estudam tampa de urna funerária em sítio arqueológico, 
em São José dos Campos, em São Paulo. A peça foi encontrada em local pertencente a tribo tupi-guarani. 
2016. Disponível em: < http://noticias.uol.com.br/ciencia/album/2013/10/31/veja-descobertas-
arqueologicas.htm#fotoNavId=pr1f38f475215e1b89d54eb1bfcbcac20160422>. Acesso em: 15 de maio de 
2016. 
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A Prefeitura Municipal de São José dos Campos se mostra ciente da importante 

recomendação pelo Ofício nº 154/SAJ/GAB/RJA/2013 de 15 de julho de 2013 em resposta 

ao Inquérito Civil nº 14.0719.0000186/2013-6 que trata da execução de serviços de 

prospecção arqueológica para a restauração da Igreja São Benedito. 

Porém, desde a recomendação direta aconselhada no laudo de 2011 até o presente, o 

poder público não se mobilizou em prol da proteção do patrimônio finito que representa o 

patrimônio arqueológico. A reportagem de O Vale21 de 07 de março de 2016 corrobora com 

esse fato. Nela, a jornalista Daniela Santos registra as palavras do arqueólogo Wagner Bornal 

responsável pela pesquisa “ele (Wagner Bornal) defende um zoneamento específico para 

áreas especiais e ricas da história. ‘Se não tiver uma regra vamos perder essas lembranças’”. 

Em 2007 houve uma representação contra a Prefeitura de São José dos Campos por 

parte do Ministério Público Federal (Ofício PRM/SJC nº 1404/2007 e nº 2075/2007; 

procedimento nº 1.34.014.000348/2007-99) solicitando esclarecimento sobre a contratação 

de empresas para a implantação da ligação Jardim Colinas – Jardim das Indústrias – Pista 

Sul. No referido documento, entre outros assuntos importantes acerca da legalidade da obra 

e falta de transparência na execução da obra pública e agressão ambiental, questiona-se o 

fato de que:  

empreendedores imobiliários já vêm anunciando em seus panfletos que 
seus projetos serão construídos à margem da futura avenida ou VIA 
OESTE (doc. 02 – figura Y). Como tiveram acesso a informação de 
caráter privilegiado? (Ofício PRM/SJC nº 2075, 2007, p.6). 

Figura 26: Parte de panfleto com a propaganda de futuro empreendimento imobiliário.  

 

Fonte: Ofício PRM/SJC nº 2075, 2007. Doc. 02. 

                                                           
21 SANTOS, Daniela. Sítio arqueológico é encontrado na zona leste de São José. O Vale, Home, 7 mar. 
2017. Disponível em: <http://www.ovale.com.br/sitio-arqueologico-e-encontrado-na-zona-leste-de-s-o-jose-
1.664113>. Acesso em: 07 de junho de 2016. 
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Porém, há casos em que os possíveis conflitos entre a preservação do patrimônio 

histórico e, no caso, arqueológico, buscam mediações e alternativas que levem a questão a 

um bom termo. São José dos Campos tem como exemplo o sítio arqueológico Alphaville, 

descoberto durante as pesquisas para a liberação da licença do empreendimento, na zona 

oeste da cidade. Vê-se, como exemplo, uma possível mediação de conflitos que pode existir 

entre o crescimento urbano, a especulação imobiliária e a preservação do patrimônio.  

Em notícia veiculada pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR, 

publicada em 11 de julho de 201322, lê-se que:    

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a 
urbanizadora Alphaville vão assinar um Termo de Compromisso para o 
repasse de R$ 400 mil para recuperação de um dos imóveis do Parque 
Vicentina Aranha. A assinatura será nesta sexta-feira (12), às 14h, no Paço 
Municipal (Rua José de Alencar, 123 – Vila Santa Luzia). Vão participar 
do evento, os responsáveis pela parte arqueológica do Iphan, Rossano 
Lopes e Marise Campos, a representante do Alphaville de São José dos 
Campos, Rosemary Silva, além de autoridades municipais. Esta verba será 
repassada ao parque devido a uma medida compensatória. No ano passado 
foi encontrado um sítio arqueológico, identificado como o mais antigo de 
São Paulo, com aproximadamente 9.500 anos AC. Ele estava dentro do 
loteamento da urbanizadora em São José dos Campos. Foram encontrados 
vestígios da “Era da Pedra Lascada”, período conhecido também por 
Paleolítico, que vai desde cerca de 2,5 milhões a.C. até aproximadamente 
10000 a.C. Os objetos foram enviados para Sorocaba, local em que havia 
estrutura para abrigar as peças, porém a Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos já está trabalhando para que o acervo seja trazido para a 
cidade. 

 

Dessa maneira, conseguiu-se recuperar os bens patrimoniais encontrados na 

localidade e, como medida mitigatória do impacto ocasionado ao patrimônio finito 

representado pelo sítio arqueológico descoberto, compensá-lo com o acordo assinado entre 

o IPHAN e a representante do empreendimento imobiliário em questão. Segundo Bastos 

(2010), 

as novas formas de atuar e entender o patrimônio e o registro arqueológico 
histórico de contato serão instrumentos eficazes na formação e no fomento 

                                                           
22 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. PREFEITURA MUNICIPAL. Preservação: Vicentina Aranha receberá 
recursos para recuperar prédios. 2013. Disponível em: 
<http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/governanca/noticia.aspx?noticia_id=14221>. Acesso em: 05 de junho 
de 2016. 



67 

 

de uma nova identidade e de uma nova memória. Caberão aos agentes 
públicos e privados ocupados com os estudos e os interesses de 
preservação dos bens de alcance social e usufruto do povo, seja na vertente 
material e, ou, imaterial, instrumentalizar os mais diversos e variados 
segmentos da sociedade a conhecer, usufruir e, sobretudo, escolher os 
elementos que deverão compor os marcos efetivos, que indicarão quais 
serão os bens que marcarão enquanto memória a nossa trajetória cultural 
de povo. Dentro da nossa construção de identidade e memória será 
fundamental redirecionar as políticas públicas de preservação do 
patrimônio histórico cultural (p. 115). 

 

O antigo Sanatório Vicentina Aranha – hoje Parque Vicentina Aranha – é uma 

aplicação do acima exposto por Bastos (2010) posto que o joseense escolheu e, de certa 

forma, lutou por preservar parte do complexo sanatorial como um lugar de memória e 

reconstrução da identidade da cidade.    

 

Figura 27: Parque Vicentina Aranha. 

 
Fonte: Site Prefeitura de São José dos Campos.23  

 
 
 
 
 
 

                                                           
23 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. PREFEITURA MUNICIPAL. Preservação: Vicentina Aranha receberá 
recursos para recuperar prédios. 2013. Disponível em: 
<http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/governanca/noticia.aspx?noticia_id=14221>. Acesso em: 03 de junho 
de 2016. 
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Entre patrimônio e sua preservação: a questão da Identidade do município de São 

José dos Campos 

O município de São José dos Campos passou por diferentes fases de desenvolvimento 

marcadas, notadamente, por fortes rupturas. Rupturas estas que promoveram não só a 

ressignificação da identidade da cidade; como provocou o acelerado crescimento urbano, 

evidenciado pela expansão da mancha urbana do município. 

Quem percorre as ruas da cidade de São José dos Campos/SP nota a escassez de 

vestígios históricos. Um espaço antigo, que carrega histórias da fase de estância climática 

que a cidade passou nas primeiras décadas de 1900, permanece como um dos últimos 

remanescentes dessa fase. O Sanatório Vicentina Aranha, importante estabelecimento de 

cura da tuberculose no início do século XX, virou parque e representa um lugar de cultura 

da cidade, palco de inúmeros eventos que ocorrem simultaneamente. 

Considera-se que o espaço do antigo Sanatório Vicentina Aranha representa uma 

vitória da memória e identidade joseense, pois esse patrimônio histórico da cidade, 

preservado pela Lei Municipal n.º 4.928/96 e tombado pelo CONDEPHAAT por meio da 

resolução SC nº 44 de 2001, representa uma vitória sobre a especulação imobiliária em uma 

área altamente nobre e valorizada da cidade. A preservação resultou da força de grupos, 

como declara Valéria Zanetti e Papali (2008b), 

entre viver ou morrer, o Vicentina sobreviveu. Atualmente se constitui 
num importante espaço de memória. O Vicentina Aranha, que assistiu São 
José dos Campos, na primeira República, se transformar em polo de 
tratamento da tuberculose, orgulho da cidade no passado, perdeu hoje 
importância como referência. O passado deixou um estilo pouco atraente 
de vida para as novas gerações joseenses, orgulhosas do alinhamento da 
cidade no mercado globalizado. A memória joseense mutila seu passado. 
A memória, enquanto saber discursivo é afetada pelo esquecimento, 
constituindo o interdiscurso, que determina toda e qualquer formulação (p. 
218-219). 

 

O Sanatório Vicentina Aranha foi projetado, em 1924, pelo arquiteto paulista Ramos 

de Azevedo. Com características marcantes que o aproximam do desenvolvimento do 

modernismo, o sanatório Vicentina Aranha foi uma das primeiras referências modernistas 

no Vale do Paraíba, visando a setorização dos espaços e a relação entre a forma e a função. 

A história da área que compreende o complexo de cura é muito importante, igualmente 

relevante é a memória social que o espaço evoca. 
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O exemplo do Parque Vicentina Aranha atesta a importância que um bem tombado 

como patrimônio cultural pode significar pois o 

Vicentina Aranha representa marcas importantes do cotidiano e da 
representação social vivenciada por grandes contingentes da população no 
passado. Sua preservação ativa a memória coletiva permitindo à população 
o direito à consciência histórica, favorecendo a população a acumular suas 
realizações como cultura (ZANETTI, 2008a, p. 220). 

 

Cabe destacar que o Sanatório Vicentina Aranha, na década de 1980, 

 
estava em vias de ser apagado do espaço joseense, foi escolhido, em 
1986, como tema do selo comemorativo dos 219 anos do Município. 
Naquele mesmo ano, como resultado de um movimento em prol do 
Vicentina Aranha, cidadãos joseenses abraçaram o conjunto 
arquitetônico, simbolizando o início de uma luta pela preservação de 
tão significativo Patrimônio Histórico (ZANETTI; PAPALI; OLMO, 
2008, p. 194). 

 

Conforme Zanetti, Papali e Olmo a “especulação imobiliária tem sido a maior força 

econômica a frear os processos de preservação de patrimônios arquitetônicos urbanos” 

(2008, p. 195). E Bastos (2010) enfatiza que “o problema da construção da memória encontra 

similitudes com a construção da identidade, na medida em que tanto a memória como a 

identidade acusa a patologias dessas categorias formadas em função da delimitação do 

território por suas elites” (BASTOS, 2010, p. 118). Enfim, como Zanetti, Papali e Olmo 

(2008) destacam  

 
o ‘abraço’ feito no Sanatório Vicentina Aranha na década de 1980, 
simbolizou, naquele momento, a tentativa de limitar a especulação 
imobiliária em torno do local onde está localizado o prédio do Vicentina 
Aranha, ao lado do Jardim Apolo, residencial de alto padrão na cidade 
(ZANETTI; PAPALI; OLMO, 2008, p. 195). 
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Figura 28: Imagem aérea de São José dos Campos. Ao centro, o atual Parque Vicentina Aranha. 

 
Fonte: Prefeitura de São José dos Campos.24 

 

Atualmente, o Parque Vicentina Aranha tornou-se um dos símbolos da cidade. E, no 

discurso oficial do site da Prefeitura do município de São José dos Campos, sua imagem 

reforça: “a harmonia entre cultura, tradição e tecnologia. São José dos Campos, uma cidade 

que une cultura, tradição e tecnologia”.25  

 

 

   

 

                                                           
24 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. PREFEITURA MUNICIPAL. São José dos Campos: A harmonia entre 
cultura, tradição e tecnologia. 2013. Disponível em: <http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose.aspx>. Acesso em: 
03 de junho de 2016. 
25 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. PREFEITURA MUNICIPAL. São José dos Campos: A harmonia entre 
cultura, tradição e tecnologia. 2013. Disponível em: <http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose.aspx>. Acesso em: 
03 de junho de 2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vinculando e repensando conceitos 

Oh homem, olha-te, tu tens em ti, o Céu e a Terra. 

Hildegard de Bingen 

 

É interessante observar, mesmo a partir do olhar do senso comum, quão vinculados 

estão o espaço, a memória e a identidade. Estudos aprofundados das múltiplas cátedras que 

compõem o Planejamento Urbano e Regional corroboram e justificam tal observação. 

Disciplinas como a História, a Arqueologia e a Antropologia Social aliadas à Geografia, 

ajudam a compreender e desvelar a teia de significados que relacionam os conceitos de 

espaço, memória e identidade. 

Maurice Halbwachs, em seu livro A Memória Coletiva, cita o pensador positivista 

Auguste Comte para evidenciar a relação do Ser Humano com os objetos materiais ao dizer 

que “o equilíbrio mental resulta em boa parte e, antes de mais nada, do fato de que os objetos 

materiais com os quais estamos em contato diário não mudam ou mudam pouco e nos 

oferecem uma imagem de permanência e estabilidade” (HALBWACHS, 2006, p. 157).  

Poderíamos nos perguntar o que os objetos materiais têm a ver com o espaço, com a 

memória e mesmo com a identidade? Halbwachs ensina que os objetos materiais povoaram 

o espaço e, claro, a vida das pessoas. Mesmo que o autor em questão não diga diretamente 

isso, tal ensinamento fica notório quando o sociólogo escreve que “não estávamos errados 

ao dizer que eles estão em volta de nós, como uma sociedade muda e imóvel” 

(HALBWACHS, 2006, p. 158). 

É evidente que os objetos materiais são legados ou representações do estilo de vida 

de uma época. Porém, pode-se ousar e ir um pouco mais além e vê-los como representações 

materiais da memória de uma tradição e de uma civilização. Tradição ou tradições que 

influenciam diretamente a confecção de qualquer objeto de seu tempo e que também 

influenciam ou influenciarão a construção da identidade do sujeito em seu período histórico.  

Afirma-se isso ao se refletir sobre a declaração de André Leroi-Gourhan de que “o 

facto humano por excelência não é tanto a criação do utensílio, mas talvez a domesticação 

do tempo e do espaço, ou seja, a criação de um tempo e de um espaço humanos” (LEROI-

GOURHAN, 2002, p. 121). A criação desse tempo e espaço humanos estabelece uma 
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memória que, por conseguinte, dá as bases para nascer uma tradição. É curioso que Leroi-

Gourhan escreve que “os ritmos, pelo menos para o sujeito, são criadores do espaço e do 

tempo; espaço e tempo só existem como vividos na medida em que se tenham materializado 

num invólucro rítmico. Os ritmos também são criadores de formas” (LEROI-GOURHAN, 

2002, p. 117).  

A citação é interessante, pois é no ritmo do caminhar, por exemplo, que ocorrerá um 

relativo domínio do espaço e, claro, a demarcação e dominação do território ou mesmo a 

apropriação de um lugar, conceitos esses tão caros ao Planejamento Urbano e Regional. Tal 

fato é digno de nota, ainda, pois, como salienta Maurice Halbwachs, 

não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial. Ora, o 
espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem umas às 
outras, nada permanece em nosso espírito e não compreenderíamos que seja 
possível retomar o passado se ele não estivesse conservado no ambiente 
material que nos circunda. É ao espaço, ao nosso espaço – o espaço que 
ocupamos, por onde passamos muitas vezes, a que sempre temos acesso e 
que, de qualquer maneira, nossa imaginação ou nosso pensamento a cada 
instante é capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa atenção, é nele 
que nosso pensamento tem de se fixar para que essa ou aquela categoria de 
lembranças reapareça (HALBWACHS, 2006, p. 170). 

 

De tal forma que, o caminhar – associado como uma forma de expressão do ritmo – 

que configura a apropriação do espaço (ou mesmo a criação de um itinerário nos dizeres de 

De Certeau [1994]), não só representará a apropriação do espaço, mas também demarcará 

territórios e constituirá lugares. Porém, o acima dito é tão só uma parte da constituição do 

ser humano, que é a parte exterior, representada pela já citada domesticação do espaço. A 

parte interior ocorrerá pela relação simbólica que incide entre o sujeito e sua relação com o 

espaço e os efeitos de tal relação supracitados por Halbwachs (2006). Tanto a relação do 

sujeito com o espaço quanto a memória guardada dessa relação atuam profundamente na 

identidade do sujeito, como disserta Stuart Hall (2006) em seu livro A identidade cultural na 

pós-modernidade. 

Hall (2006) defende que a identidade é histórica e geográfica e, portanto, torna-se 

clara a relação da identidade com o tempo e o espaço. Tempo e espaço que são representados 

pela relação entre a memória coletiva e o espaço, como Halbwachs (2006) poeticamente 

ensina ao convocar-nos a um momento de reflexão quando escreve: 

agora devemos nos recolher, fechar os olhos, retroceder no tempo o mais 
longe possível, até onde nosso pensamento consiga se fixar em cenas ou 
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pessoas cuja lembrança conservamos. Jamais saímos do espaço. Além 
disso, não voltamos a nos encontrar num espaço indeterminado, mas em 
regiões que conhecemos ou que sabemos muito bem que poderíamos 
localizar, pois sempre fizeram parte do ambiente material em que hoje 
estamos. Não adianta me esforçar para apagar este círculo do meio local, 
para me ater às sensações que tive ou às reflexões que outrora fiz. 
Sensações, reflexões e quaisquer fatos, devem ser postos num local onde 
já residi ou pelo qual passei nesse momento e continua existindo. 
Procuremos ir mais longe. Quando tocamos na época em que já não 
conseguimos imaginar os lugares, nem mesmo confusamente, chegamos 
também a regiões do passado que nossa memória não atinge. Portanto, não 
é exato dizer que, para lembrar, é preciso que nos transportemos em 
pensamento fora do espaço, pois ao contrário é justamente a imagem do 
espaço que, em função de sua estabilidade, nos dá a ilusão de não mudar 
pelo tempo afora e encontrar o passado no presente – mas é exatamente 
assim que podemos definir a memória e somente o espaço é estável o 
bastante para durar sem envelhecer e sem perder nenhuma de suas partes 
(HALBWACHS, 2006, p. 188-189). 

 

Hoje, com os desafios que a pós-modernidade nos impõem, com a dissolução das 

formas, com a difusão de uma tecnologia que constrói territórios virtuais, os chamados 

territórios-rede definidos por Rogério Haesbaert em seu livro O mito da desterritorialização: 

do “fim dos territórios” à multiterritorialidade, corrobora com o que Hall (2006) denomina 

compressão espaço-tempo e identidade ao inspirar-se em David Harvey. Essa compressão 

espaço-tempo é fruto do impacto da globalização no que Stuart Hall (2006) conceitua como 

identidades nacionais. Hall define a compressão espaço-tempo como “a aceleração dos 

processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, 

que os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e lugares 

situados a uma grande distância” (HALL, 2006, p. 69). 

Enfim, ao entender-se que o tempo é representado pela memória/memória coletiva e 

o espaço é representativo por si só, por “durar” como citado acima em Halbwachs (2006), 

Hall (2006) evidencia o quanto espaço, tempo (memória) e identidade estão atrelados quando 

ensina que  

o que é importante para nosso argumento quanto ao impacto da globalização 
sobre a identidade é que o tempo e o espaço são também as coordenadas 
básicas de todos os sistemas de representação. Todo meio de representação 
– escrita, pintura, desenho, fotografia, simbolização através da arte ou dos 
sistemas de telecomunicação – deve traduzir seu objeto em dimensões 
espaciais e temporais. [...] ... argumentei que a identidade está 
profundamente envolvida no processo de representação. Assim, a moldagem 
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e a remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas 
de representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades 
são localizadas e representadas (HALL, 2006, p. 70-71). 
 

Portanto, apesar da imensa complexidade que transpassa conceitos como espaço, 

memória e identidade, os autores supracitados mantêm esforço constante para nos fazer 

entender cada vez mais sobre o Ser Humano, representando a identidade; o Céu, como 

analogia ao tempo e a Terra, dando forma ao espaço como a provocação da epígrafe do início 

das Considerações Finais nos faz refletir.  

O fato é que muitas descobertas não seriam possíveis sem o crescimento urbano mas, 

e principalmente, sem as políticas públicas que garantem a fiscalização e aplicação das leis 

que protegem o patrimônio de uma forma geral como as já citadas. Assim, 

 

a preservação amplia o conceito de zoneamento ao introduzir elementos 
culturais novos na avaliação do que deve ser permitido modificar ou 
destruir. Opõe-se a especulação imobiliária e a ideia de que, para que haja 
o progresso e a modernização da cidade, é necessário que o espaço urbano 
seja constantemente destruído e reconstruído, perdendo com o tempo os 
marcos de sua evolução urbana, tornando-se uma massa amorfa, sem 
conteúdo, sem passado, sem história, sem identidade. Outro aspecto, é que, 
a partir desta visão, a manutenção da cidade ganha uma nova dimensão. A 
busca da valorização do espaço urbano passa a ser um novo elemento a ser 
considerado na política pública de manutenção e readequação dos 
equipamentos públicos. (BORNAL, 2011, p. 14). 

 
 Dessa forma, a Arqueologia Preventiva apresenta-se como aliada inestimável ao 

Planejamento Urbano e Regional pois  

as pressões da globalização e, em particular, a recente recessão econômica 
portaram uma quantidade significativa de dificuldades para os países em 
questão, afetando principalmente as comunidades locais, reais portadores 
de tradições culturais e de criatividade. Neste quadro, mais amplo, a 
arqueologia preventiva certamente encontra posição de destaque. Em 
numerosos casos, por meio da integração da arqueologia em seu projeto, 
os empreendedores tornaram possíveis a descoberta, a escavação, o estudo, 
bem como a proteção dos bens até então desconhecidos. Tal abordagem, 
quando mutuamente acordada, é altamente bem-sucedida, sobretudo 
quando o desenvolvimento de um local pode alterar ou destruir importantes 
depósitos arqueológicos.  (SOUZA, 2010, p. 7). 
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No entanto, para esse entendimento, no campo em que atuamos, ainda sonhamos com 

a consciência do poder público e, sobretudo, com a ação desprovida de interesses privados 

dos agentes públicos e planejadores urbanos, que tem a difícil tarefa de impedir que o privado 

fale em nome do coletivo e que possam dar vazão, por meio da arqueologia, às históricas e 

reveladoras vozes que o processo urbano silenciou ao longo da história do Brasil. 
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Anexo A – Portaria IPHAN nº 230 
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Anexo B – Termo de Compromisso assinado junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Superintendência em São Paulo – IPHAN/SP 
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Anexo C – Mapa de Zoneamento de São José dos Campos/SP (LC 428/10) 
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Anexo D – Reportagem do Valeparaibano de 15/05/2004, Urna indígena é descoberta em 
São José 
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Anexo E - Minuta de Contratação da Carta Arqueológica da Zona Leste de São José dos 
Campos (Fundação Cultural Casiano Ricardo) 
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